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de Oliveira e Welka Kelly Sodré de Morais 626

A TRIBUTOS ESTRUTURAIS DO MINÉRIO DE FERRO GRANULADO DA MINA DE CASA DE PEDRA, CONGONHAS-
MG, E SUA RESPOSTA NO PROCESSO DE REDUÇÃO EM ALTO-FORNO Barbara Trzaskos-Lipski; Femando Flecha Alkmim;

Guilherme Zavaglia 626

ASPECTOS DA TECTÓNICA RÚPTIL DAS ROCHAS DO GRUPO ITARARÉ - BACIA DO PARANÁ Barbara Trzaskos-
Lipski; Sidnei Pires Rostirolla; Isabella F R. Figueira; Ciro Jorge Appi 627

CONTROLE TECTÓNICO DO EMPLACEMENT DOS KIMBERLITOS NA PROVINCIA COROMANDEL-CANASTRA, MG
Daniel A.B.Pasin, FR.M Pires, L.A .Moreira 627

TECTOS - PROGRAMA DE MODELAGEM MECÂNICA EM GEOLOGIA ESTRUTURAL Anderson Moraes, João Cláudio J.
Conceição. João Luiz E. Campos, Eurípedes A. VargasJúnior 627

ANÁLISE TECTONO-ESTRUTURAL PRELIMINAR DO STOCKALCALINO MORRO SÃO JOÃO Silas Alexandre da Rocha
Roberto; Gustavo Moraes; Andre Luiz da Silva Alvese Tazlno Viitaniemi 628

EVOLUÇÃO ESTRUTURAL PALEOZÓICA DA ZONA DE FALHA DO PERIMBÓ NA BACIA DO PARANÁ Sidnei Pires

Rostirolla; Fernando Mancini; Augustinho Rigoti; Ronaldo Paulo Kraft 628

CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DA SEGMENTAÇÃO DA CORDILHEIRA MESOCEÂNICA ENTRE AS ZONAS
DE FRATURA DE ASCENSÃO E BODE VERDE Adalberto da Silva, Sidney L. M Mel/o, Jorge J. C. Palma 629

REGISTROS MESO E MICROSCÓPICOS DA DEFORMAÇÃO SIN- E PÓS-SEDIMENTAR EM ROCHAS DA FORMAÇÃO
BARREIRAS NA REGIÃO DE ICAPUÍ, LITORAL ORIENTAL DO CEARÁ Debora do Carmo Sousa & Emanuel Ferraz Jardim
de Sá, Fernando César Alves da Silva, Mário Neto Cavalcanti de Araújo 629

INTERPRETAÇÃO GEOFÍSICA ATRAVÉS DO MÉTODO MAGNETOTELÚRICO NUM PERFIL ENTRE VITÓRIA (ES) E
BELO-HORIZONTE (MG) - INDICAÇÃO DE UM CONDUTOR CRUSTAL G Alencar; A.F Machado 633

USO DE CURVAS TERMOMAGNÉTICAS NA CARACTERIZAÇÃO DA MINERALOGIA MAGNÉTICA DO ENXAME DE
DIQUES RIO CEARÁ-MIRIM (EDCM), NORDESTE ORIENTAL DO BRASIL Marcelus Glaucus de Souza Araújo: Carlos
José Archanjo e Márcia Gomes da Silva 633

AEROGEOFÍSICA DE ALTA RESOLUÇÃO MARCA NOVO TEMPO NA CARTOGRAFIA GEOLÓGICA DA AMAZÓNIA
Orlando José Barros de Araújo 634

PERTURBAÇÓES NO CAMPO GEOMAGNÉTICO LOCAL Rutenio Luiz Castro de Araujo, João Evangelista Neto, João da
Silva Carvalho e Ierecê Barbosa 634

CARACTERÍSTICAS MAGNETOMÉTRICAS E RADIOMÉTRICAS DA REGIÃO DE ITABIRA-FERROS NO ESTADO DE
MINAS GERAIS, BRASIL Antonino Juarez Borges 635

DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS HIDRÁULICOS A PARTIR DE MÉTODOS GEOFÍSICOS fraldo BraggionJunior 635
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UMA NOVA METODOLOGIA PARA CORREÇÃO DE ERROS DE PARALAXE: APLICAÇÃO AO PROJETO
AEROGEOFÍSICO SERRA DO MAR SUL Iraldo Braggion Junior 636

MÉTODOS GEOFÍSICOS NÃO SÍSMICOS NA CARACTERIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS: UM ESTUDO DE CASO NOS
ARENITOS DO GRUPO ITARARÉ, BACIA DO PARANÁ Adriane Fátima de Campos; Augustinho Rigoti; Sidnei Pires Rostirol/a;
Ciro Jorge Appi; Josenilda do Nascimento Lonarde//i; Ronaldo Paulo Kraft 636

SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE PERFIS RESISTIVOS EM POÇO A/fredo Carrasco; Abel Carrasqui//a 637

CARACTERIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA DA REGIÃO URBANA DA CIDADE DE COARI (AM), POR MEIO DE
SONDAGENS ELÉTRICAS VERTICAIS João da Silva Carvalho; Itani de Oliveira Guimarães; Cristianlia Amazonas da Silva
Pinto; Rutenio Luiz Castro de Araujo 637

IDENTIFICAÇÃO DE FEIÇÕES GEOLÓGICAS EM SEDIMENTOS OCORRENTES NA REGIÃO DE MANAUS, POR MEIO
DE MEDIDAS DE RESISTIVIDADE ELÉTRICA, ATRAVÉS DA TÉCNICA DO CAMINHAMENTO DIPOLO-DIPOLO João
da Silva Carvalho; Joemes de Lima Simas, Rosemery Rocha da Silveira, Déborah Natalie 637

ASSINATURA MAGNÉTICA DO ARCABOUÇO ESTRUTURAL DA BACIA DE IGUATU - CE A. S. A. Cavalcante; D. L.
Castro;R. M G. CasteloBranco 638

REPRESENTAÇÃO TRIDIMENSIONAL DE AFLORAMENTOS TURBÍDITICOS COM IMAGENS DE RADAR (GPR) Marco
Ceia, Abel Carrasqui//a, Jandyr Travassos e Viviane Poires 638

A ESTRUTURA DA ILHA DE SÃO JORGE - AÇORES: RESULTADOS PRELIMINARES DE UM ESTUDO
MAGNETOMÉTRICO Paulo de Barros Correia; Mário Alves Salgueiro 639

ESTRATIGRAFIA DE ALTA RESOLUÇÃO UTILIZANDO RADAR DE PENETRAÇÃO DE SOLO (GROUND PENETRATING
RADAR -GPR) José Eduardo Faccion, Car/os Emanoel de Souza Cruz e Saulo Ferreira Santos 639

A IMPORTANCIA DO LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO INTEGRADO Á IMAGENS DE SATÉLITES, COMO
INDICADOR DE FEIÇÕES FAVORÁVEIS A MINERALlZAÇÃO: UM EXEMPLO NO AMAP Á -NW DO PARÁ Maria Teima
Lins Faraco; A.G. Vale, P.A. da C. Marinho, E. J. de S. Costa 640

CARACTERIZAÇÃO GEOFÍSICO-ESTRUTURAL DA REGIÃO LONDRINA-MARINGÁ (PR) E SUAS IMPLICAÇÕES PARA
A EXPLORAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS Car/os V.P. Filho; Francisco J. F. Ferreira; Ernani F. da Rosa Filho; Sidnei
P. Rostirol/a 640

A SÍSMICA DE REFLEXÃO RASA NO ESTUDO DE AFLORAMENTOS SIMILARES A RESERVATÓRIOS FRATURADOS
Josenilda do Nascimento Lonarde//i; Augustinho Rigoti; Sidnei Pires Rostirol/a; Ciro Jorge Appi; Adriane Fátima de Campos;
Ronaldo Paulo Kraft 641

AFERIÇÃO DO MÉTODO VLF PARA DETERMINAÇÃO DE ZONAS FATURADAS EM ROCHAS CRISTALINAS R. G.
Luzio; A. L. M. Monsores; A. B. da C. Barreto 641

FOTOINTERPRETAÇÃO DE LINEAMENTOS ESTRUTURAIS ATRAVÉS DE PRODUTO INTEGRADO ETM+ LANDSAT 7
E DADOS AEROMAGNETOMÉTRICOS E SUA ASSOCIAÇÃO COM A PRODUTIVIDADE DOS POÇOS DE ÁGUA
SUBTERRÂNEA, EM TERRENO CRISTALINO, NORDESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO Vanessa Madrucci & Fábio
Taioli 642

MONTAGEM DE SISTEMA PARA LEVANTAMENTO GEOFÍSICO POR MÉTODO ELÉTRICO Ana Carolina Tavares Gonçalves
Magalhães; Huai/a Fonseca Ayres;Melissa Cristina Duque Nogueira; Vanessa Nascimento Syrio; Paula Lúcia Ferrucio da Rocha;
Roberto H. Pias tino 642

SISMICA DE REFRAÇÃO PARA ANÁLISE ESTRATIGRÁFICA DA ÁREA DE PASSIVO DA FÁBRICA DA PETROFLEX S.
A., DUQUE DE CAXIAS - RJ MA. Mane; A. F. D. Freitas; A. B. L. Barreto 643

ASPECTOS DA QUALIDADE DE ÁGUA DO AQÜÍFERO BARREIRAS NO ESTADO DA BAHIA E O ABASTECIMENTO
DE COMUNIDADES LITORÂNEAS José de Castro Mel/o; Geraldo da Silva Vilas Boas 643

O AQÜÍFERO BARREIRAS E O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS TABULEIROS COSTEIROS DO ESTADO DA BAHIA
José de Castro Mel/o; Geraldo da Silva Vilas Boas 644

DECONVOLUÇÃO ITERATIVA DO PULSO SÍSMICO UTILIZANDO NORMA LP Paulo Espinheira Menezes de MeIo; Milton
José Porsani 644

PROSPECÇÃO DE ÁREAS FAVORÁVEIS Á OBTENÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES
ATRAVÉS DE ELETRORRESISTIVIDADE Gustavo Rodrigues Martins de Moraes; Fabiana Salete Pizzoti Guedes; Luis Gomes
Carvalho; Leônidas Castro Mel/o 645
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ASSINATURA GRAVIMÉTRICA DA ILHA DE S. JORGE (AÇORES) J.A. Motta; João C. Nunes ;B Hipólito; P. Lopes; V
Serpa; M Betenccurt 645

MIGRAÇÃO PRÉ-EMPILHAMENTO USANDO OPERADORES DE EXTRAPOLAÇÃO SPLIT-STEP
Reynam C. Pestana; Gary C. A. Poquechoque 646

PROSPECTO ESTRELA: GEOLOGIA E INTEGRACAO DE DADOS REGIÃO DA SERRA DO RABO - CARAJÁS -PA
Antonio Benvindo Souza Santos; Valdocir Brustolin; Sérgio Roberto Bacelar Huhn 646

MODELAGEM ACÚSTICA BIDIMENSIONAL USANDO DIFERENTES PARAMETRIZAÇÕES DO CAMPO DE
VELOCIDADE Roberto Hugo Meio dos Santos; Wilson Mouzer Figueiró 647

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ATENUAÇÃO DE FLUORETO NA ZONA NÃO SATURADA (BARCARENAlPA) Adrianne

de Lima Saraiva; Eliene Lopes de Souza; Geraldo Narciso de Rocha Filho 647

AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DE AQÜÍFEROS UTILIZANDO DADOS DE SONDAGENS ELÉTRICAS: UM
EXEMPLO EM SIMÕES FILHO, BAHIA Marcelo Santos Silva; Ana VirgíniaAlves Santana e Olh'ar L. Lima 648

IDENTIFICAÇÃO DE DESCONTINUIDADES NO EMBASAMENTO DA BACIA DE CURITIBA (PR) NA FAZENDA
EXPERIMENTAL DO CANGÜIRI-UFPR, COM BASE EM lMAGEAMENTOS ELÉTRICOS 2D Rodoilton Stevanato; Francisco
J.F Ferreira; Ernani F da Rosa Filho; Eduardo C. Hindi 648

APLICAÇÃO DE MÉTODO ULTRA-SÔNICO DE PERFILAGEM DE POÇO NO ESTUDO DE FORMAÇÕES GEOLÓGICAS
DO NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS K. Tomaso; A. Carrasquilla; P. Worthington; A. Oliva Neto; C. Magalhães; E.
Castro 649

ANÁLISE DOS COMPONENTES BIÓTICOS DOS SEDIMENTOS SUPERFICIAIS DA PLATAFORMA INTERNA DO ESTADO

DE PERNAMBUCO Sonia Agostinho, Lúcia Maria Mofra Valença, Fabiana Maria de Albuquerque Carneiro Campelo 653

PALEOBIOTA DO MEMBRO CRATO DA FORMAÇÃO SANTANA, CRETÁCEO INFERIOR (APTIANO) DA BACIA DO
ARARIPE José Artur F G. Andrade , Paulo M Brito, Cesar Rogerio Amaral, Lúcio Paulo Machado, Diogo de Mayrinck &
Marcos S. Machado 653

A MICROPALEONTOLOGIA NA GELOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DE PETRÓLEO Rogério Loureiro
Antunes & Simone de Oliveira Costa 653

MECANISMO TECTÔNO-HIDROLÓGICO: UM NOVO MODELO TEÓRICO PARA A FORMAÇÃO DE DOLOMITA CM

REGIÕES SUBMETIDAS À HALOCINESE Ricardo Latgé Milward de Azevedo & Gerson .losé Salamoni Terra 654

A NEW TETRAPOD ICHNOTAXON (BRITOICHNIUM COELUROSAUROIDES) FROM THE JURASSIC BOTUCATU
FORMATION, PARANÁ BASIN, SÃO PAULO STATE, SOUTHEASTERN BRAZIL R. J. Bertini & C. M Carvalho 654

o QUE É UM TEMPESTITO? Leonardo Borghi 655

A PALEOICTIOFAUNA DAS FORMAÇÕES MARÍLIA E ADAMANTINA, CRETÁCEO SUPERIOR DA BACIA BAURU.
COMENTÁRIOS SOBRE O SURGIMENTO DA FAUNA NEOTROPICAL P.M Brito; C. R. Amaral; M A. FReis & L. P. M
Machado 655

CONCHOSTRÁCEOS DA BACIA DE CAMAMU, NORDESTE DO BRASIL Ismar de SOllza Carvalho; Wagner Souza LimA;

Vanilda Rodine Brito da Silva & Etsuko Hacidume 655

OCORRÊNCIA DE CELACANTOS (SARCOPTERYGII, ACTINISTIA) NO CRETÁCEO INFERIOR DA BACIA TUCANO

Marise Sardenberg Salgado de Carvalho 656

OCORRÊNCIA DO GÊNERO TROCHACTAEON MEEK, 1863 (MOLLUSCA -GASTROPODA) NA FORMAÇÃO JANDAÍRA,

CRETÁCEO SUPERIOR DA BACIA POTIGUAR Rita de Cassia Tardin Cassab 656
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SEQÜÊNCIAS DE ALTA FREQÜÊNCIA NA PORÇÃO INFERIOR DA FORMAÇÃO TOMBADOR, MORRO DO PAI INÁCIO,
CHAPADA DIAMANTINA, BAHIA Marília R. de Castro; Joel C. de Castro 657

ERGS SATURADOS E META-SATURADOS DA FORMAÇÃO PlRAMBÓIA Maria Rita Caetano Chang 657

A REINTERPRETAÇÃO DE COCHLICHNUS LAGARTENSIS MUNIZ, 1980 COMO UM CASO DE GRETAS DE CONTRAÇÃO
SENOIDAIS Luis Mauricio Salgado Alves Corrêa & Antonio Carlos Sequeira Fernandes 658

DISTRIBUTION, MINERALOGY, PETROGRAPHY, PROVENANCE ANO SIGNIFICANCE OF PERMIAN ASH-BEARING
DEPOSITS IN THE PARANÁ BASIN José AI. V. Coutinho & Jorge Hachiro 658

PALINOLOGIA DE DEPÓSITOS AFLORANTES DA FORMAÇÃO BATINGA, MEMBRO BOACICA, CARBONÍFERO
SUPERIOR DA BACIA DE SERGIPE Rodolfo Dino; Luzia Antonioli; Sergio Bergamaschi & Maria Antonieta da C. Rodrigues
659

ORIGEM DOS DEPÓSITOS DE AREIAS DA REGIÃO DE CAMAÇARI-DIAS D'Á VILA, ESTADO DA BAHIA Paulo Jorge

D 'Andrea Espinheira, Geraldo da Silva Vilas Boas & Francisco Ferreira Fortunato 659

SEQÜÊNCIAS DA FORMAÇÃO SANTA BÁRBARA (NEOPROTEROZÓICO llI-CAMBRIANO INFERIOR) NA SUB-BACIA
CAMAQUÃ CENTRAL, RS Gelson L. Fambrini, Liliane Janikian, Renato Paes de Almeida, Antonio Romalino S. Fragoso-Cesar.
Annamaria Rizzo da Fonseca 660

A FORMAÇÃO BARRIGA NEGRA, URUGUAI: POSSÍVEL CORRELATO DA FORMAÇÃO SANTA BÁRBARA
(NEOPROTEROZÓICO llI-CAMBRIANO INFERIOR) Gelson L. Fambrini Antonio Romalino S. Fragoso-Cesar. Renato Paes de
Almeida, Claudio Riccomini 660

FLUORAPATITA E APATITA EM ARENITOS DA FM. RIO PARANÁ (GR. CAIUÁ, BACIA BAURU) E HIDROTERMALlSMO
NEOCRInÁCEO L. Afernandes.; M. Brandt Neto; J.M. V.Coutinho 661

ANÁLISE ESTRATIGRÁFICA DO GRUPO BAURU (Ks) NA DEPRESSÃO DE UBERABA (MG) Vicente José Fulfaro,
Alessandro Batezelli, Antonio Roberto Saad, J. Ale.x;andreJ. ..Perinotto 661

INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS SEDIMENTOLÓGICAS E GEOMORFOLÓGICAS DO MÉDIO RIO TOCANTINS
NA ESCOLHA DAS ÁREAS DE NIDIFICAÇÃO DE PODOCNEMIS EXPANSA (TARTARUGA-DA-AMAZÔNIA) E
PODOCNEMIS UNIFILIS (TRACAJÁ). A PARTIR DO FECHAMENTO DA USINA HIDRELÉTRICA DE LAJEADO, ESTADO
DO TOCANTINS Odimar dos Santos Guimarães; Paulo de Tarso Amorim Castro 662

VARIAÇÃO LATERAL DE LEQUES SUBMARINOS DA FORMAÇÃO SANTA BÁRBARA (NEOPROTEROZÓICO III E!
OU CAMBRIANO), NA REGIÃO DO V ALE DO PIQUIRI, MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL, RS Ana Paula Justo,
Gelson Luís Fambrini, Antonio Romalino Santos Fragoso-Cesar. Claudio Riccomini 662

MID-CRETACEOUS PLANKTONIC FORAMINIFERA ANO PALEOCEANOGRAPHIC EVENTS IN THE NORTHERN SOUTH
ATLANTIC Eduardo A. M Koutsoukos 663

DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL DA REGIÃO DE ABAÍRA E ADJACÊNCIAS Sarah Elizabeth Bellini Ladeira; Antônio
Edson Lima de Oliveira; Flávio José Sampaio; Antônio Marcos Pereira 663

ANÁLISE SEDIMENTOLÓGICA COMPARATIVA DA FRAÇÃO AREIA DA PRAIA DAS DUNAS EM CABO FRIO(RJ) E
PRAIA DOS ANJOS EM ARRAIAL DO CABO (RJ) Rodrigo Carvalho de Lucena; Silas Alexandre da Rocha Roberto; André
Luíz da Silva Alves & Heitor Fernandes Mothé Filho 664

ANÁLISE SEDIMENTOLÓGICA DA FRAÇÃO AREIA DA PRAIA JOÃO FERNANDES- ARMAÇÃO DOS BÚZIOS ~ RJ Rodrigo
Carvalho de Lucena; Silas Alexandre da Rocha Roberto; André Luíz da Silva Alves & Heitor Fernandes Mothé Filho 664

ESTRATIGRAFIA E SISTEMAS DEPOSICIONAIS DO GRUPO ARAÍ NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS
VEADEIROS, GOIÁS Francisco de Assis Lima Marfins; Marcel Auguste Dardenne; José Eloi Guimarães Campos & Carlos José
Souza de Alvarenga 665

DEPÓSITOS CARBONÍFEROS ENTRE O RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA Marco André Malmann Medeiros;
Jorge Carlos Della Fávera: Hernani Aquini Fernandes Chaves : 665

RELATIONSHIP BETWEEN NATURAL RADIOACTIVITY ANO CARBON CONTENT IN BRAZILIAN COALS Marco André
Malmann Medeiras, Jorge C. Del/a Fávera, Hernani A. F. Chaves, Luciane A. Coelho, Jorge Tíago L. Vil/ares; Viviane Luaces 665

ARQUITETURA DE FÁCIES DE DEPÓSITOS FLUVIAIS DA FORMAÇÃO AÇU (UNIDADE AÇU-3), BACIA POTIGUAR~
RN Leonardo Menezes, Francisco Pinheiro Lima Filho, YoeA. Reyes Perez, Daniel Siqueira Gauw : 666

61



PALEOGEOGRAPHIC IMPLICATIONS OF AN EARLY DEVONIAN FLORA FROM PARANÁ BASIN - BRAZIL lngrid
MeIo Milagres, Egberto Pereira & Philippe Gerrienne 666

MEGAFORMAS-DE-LEITO EM ÁGUAS RASAS MARINHAS DO EODEVONIANO DA BACIA DO PARANÁ Leonardo
Molinari; Leonardo Borghi 667

ESTUDO FACIOLÓGICO DA FORMAÇÃO BARREIRAS NA REGIÃO ENTRE MARICÁ E BARRA DE ITABAPOANA,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Rute Maria Oliveira de Morais, Claudio Limeira Mel/o, Fábio de Oliveira de Costa: Pallla de
Freitas Santos 667

ESTUDO TAFONÔMICO DA FAUNA DE INVERTEBRADOS MARINHOS E CARACTERIZAÇÃO PALEOAMBIENTAL
DAS PEDREIRAS DE CALCÁRIO DO TAPAJÓS - PENSILVANIANO DA BACIA DO AMAZONAS L.P. Moutinho; A. K.
Scomazzon; 1/B. Lemos 668

OS FÓSSEIS DA FORMAÇÃO ADAMANTINA (GRUPO BAURU - CRET ÁCEO SUPERIOR), NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA

- SI',BRASILPedroHenriqueNobre 668

CROCODYLOMORPHA DA FORMAÇÃO ITAPECURU (CRETÁCEO SUPERIOR - BACIA DE SÃO LUÍS) NA LAJE DO CORINGA,
ILHA DO CAJUAL- MA PedroHenrique Nobre; Manuel Alfredo de MedeiITJs;Felipe Mesquita de Vasconcelos 669

A SUCESSÃO RÍTMICA DA FORMAÇÃO RIO DO SUL NA ÁREA DA PEDREIRA ITAÚ-ITAUNA, SANTA CATARINA,
BRASIL Márcia dos Santos Nogueira; Valesca Brasil Lemos & Renata Guimarães Netto 669

ANÁLISE DE PROVENIÊNCIA DA FORMAÇÃO MARICÁ, NEOPROTEROZÓICO III DO RS
Ana Paula de Meireles Reis Pelosi, Chahrazéd Layaun Morenghi, Antonio Romalino Santos Fragoso-Cesar 670

MUDANÇA DURANTE O HOLOCENO DE AMBIENTE MARINHO PARA LAGUNAR E LACUSTRE -NA ÁREA DA LAGOA
ENCANTADA - ILHÉUS/BA Alex Domingos Carneiro Pereira 670

DISTRIBUIÇÃO DOS SEDIMENTOS PLEISTOCÊNICOS NO LITORAL NORTE DE ILHÉUS - BAHIA Alex Domingos Carneiro
Pereira 671

ESTUDO DE AFLORAMENTOS ANÁLOGOS A RESERVATÓRIOS INFLUENCIADOS PELA AÇÃO DE CORRENTES DE
MARÉ NA BACIA POTIGUAR Yoe A. Reyes Perez, Francisco P. Lima Filho, Ciro Jorge Appi; Leonardo Menezes 671

ESTUDO DE PALEOCORRENTES NOS ARENITOS FLUVIAIS TRIÁSSICOS DA BACIA DO PARANÁ NO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A PALEOGEOGRAFIA DO INTERVALO Gabriela Da Poian; llenrique
Zerjàss; F arid Chemale Jr. 672

GEOQUÍMICA ORGÂNICA NO DEVONIANO DA BACIA DO CHACO-PARANÁ - NORDESTE DA ARGENTINA M.
Quintas; F. F. Chaves; R. Rodrigues 672

EFEITO DE SAIS INORGÂNICOS NAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE FOLHELHOS Claudio Rabe; Sérgio A. B.
da Fontoura 673

CARACTERIZAÇÃO DE FOLHELHOS A PARTIR DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO E PERFILAGEM DE POÇOS Claudio

Rabe: Karina V. B. Gaggiotti; Sérgio A. B da Fontoura 673

PALINOMORFOS DA FORMAÇÃO MARIZAL, BACIA DO RECÔNCAVO, CRETÁCEO INFERIOR DO NORDESTE DO
BRASIL M. A. F. Reis; R. Dino; E. Perreira 673

SULFETOS EM FOLHELHOS DAS FORMAÇÕES BARREIRINHA E PITINGA FLANCO SUL DA BACIA DO AMAZONAS
Nélio G. A. M. Rezende; Or/ando 1. B. Araújo; Reginaldo C. B. Calderaro ... ...674

EVOLUÇÃO DIAGENÉTICA NA ZONA ZEOLÍTlCA DA FORMAÇÃO CORDA, BACIA DO PARNAÍBA Nélio G. A. M.
Rezende; Marcondes L. Costa; Rómulo S. Angelica 674

MAPEAMENTO GEOLÓGICO DA PORÇÃO OCIDENTAL DA FOLHA NAZARÉ DO PIAUÍ Cleive Maria Monteiro Ribeiro,

Roberto Vizeu Lima Pinheiro, Ana Maria Góes 675

SUPERFÍCIES ONDULADAS GERADAS POR TEMPESTADE EM DEPÓSITOS DA FORMAÇÃO POTI, BACIA DO
PARNAÍBA- PI Cleive Maria Monteiro Ribeiro, Ana Maria Góes 675

MINERALOGIA E GEOQUÍMICA DOS REJEITOS DO MINÉRIO LATERITO-GOSSÂNICO DA MINA DE OURO DO
IGARAPÉ BAHIA EM CARAJÁS E CONSIDERAÇÕES AMBIENTAIS Carmen Silvia Galvào da Rocha; Marcondes Lima da
Costa 676
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IMPLANTAÇÃO DO SALÃO DE FÓSSEIS "BAHIA - 500 MIL ANOS ANTES DE CABRAL" - MUSEU GEOLÓGICO DA
BAHIA Reli de Almeida Sampaio Filho, Jorge Luis Nunes; Priscila Martins Gonçalves 676

IMPLICAÇÕES PALEOCLIMÁ TICAS DOS EVENTOS EODIAGENÉTICOS PALEOGÊNICOS NA BACIA DE TAUBATÉ,

SI' Lu(~y Gomes Sant 'Anna .. ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... 677

CIMENTAÇÃO HIDROTERMAL TERCIÁRIA NO RIFT CONTINENTAL DO SUDESTE DO BRASIL Lucy Gomes Sant 'Anna;

Claudio Riccomini .., ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., 677

A COBERTURA DE SOLO COMO FATOR LIMITANTE AO DESENVOLVIMENTO E ORNAMENTAÇÃO DAS CAVERNAS
EXISTENTES NA FORMAÇÃO JANDAÍRA, BACIA POTIGUARAdeilton RigalldLlIca~ Santos; Joaquim da~ Virgens Neto 678

FÁClES, MINERALOGIA E CRISTALOQUÍMICA DOS CAULINS DAS MINAS DE ÁGUA LIMPA E PADRE DOMINGOS
QUADRILÁTERO FERRÍFERO, MG, BRASILM.C Santos., A.F.D.C Varajão, J. Yvon, P T. A Castro 678
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ECOTOXICOLOGIA E GEOMEDICINA

Eduardo Mello de Capitani
Centro de Controle de Intoxicações / Disciplina de Pneumologia. Departamento de Clínica Médica / Faculdade de Ciências
Médicas. Universidade Estadual de Campinas / UNICAMP

São poucos os lugares na terra onde se pode afirmar que não há problemas ambientais a serem equacionados e resolvidos.
Considerando o ambiente como a interação da geologia (solo, subsolo, água, sedimentos, movimentos tectônicos, erupções vulcâni-
cas, etc.) com a biologia (incluindo a ação do homem, poluindo e modificando a matriz geológica original), o conhecimento da
geologia do ambiente em questão é básico para a avaliação de risco de ocorrência de efeitos no nível biológico.

Grande parte da poluição ambiental atual envolve a presença de metais, tanto por sua ocorrência natural em detenninadas
localidades, quanto por ação antropogênica, aumentando sua concentração no ambiente. Alguns desses metais são considerados
elementos essenciais ao ser humano e outros organismos, mas podem se tomar um risco de intoxicação dependendo de sua concen-
tração. A deficiência de elementos essenciais pode ser causa de doenças crônicas e endêmicas, necessitando diagnóstico dessa
deficiência e eventual suplementação alimentar.

A medicina e a biologia em geral, ao longo de suas respectivas histórias, tentam determinar mais claramente quais são os
elementos essenciais e quais os elementos deletérios para os organismos vivos. São considerados elementos essenciais aqueles que
participam de alguma forma de processos metabólicos normais do organismo, como parte de moléculas de enzimas ou proteínas, ou
como cofatortes em processos enzimáticos de biotransformação nonnais do organismo. Exemplos desses elementos são oCa, K,
Na, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Zn, Se, I, entre outros. Alguns elementos são considerados não essenciais (ao menos à luz dos conhecimentos
bioquífil.cos atuais), e como tal, com potencial biológico de produzir efeitos deletérios no organismo, mesmo em baixas concentra-
ções. São exemplos clássicos desses elementos, o Pb, As, Hg, Cd e AI. Exposição aguda a altas concentrações desses elementos
causam efeitos tóxicos graves podendo levar à morte. Exposição crônica a baixas concentrações (concentrações Jilãoletais) podem
também levar ao aparecimento de efeitos tóxicos crônicos, com alterações orgânicas nos rins, sistema nervoso central e periférico,
fígado, medula óssea, coração, glândulas endócrinas em geral e sistema reprodutivo.

A toxicologia é a disciplina que congrega os conhecimentos de outras disciplinas sobre efeitos tóxicos de substâncias externas
ao organismos, ou consideradas não essenciais (também qualificadas de xenobióticos), e de efeitos pelo excesso de elementos tidos
como essenciais. Esses conhecimentos referem-se às doses necessárias para produção de tais efeitos, mecanismos de ação dessas
substâncias no organismo, efeitos provocados pela deficiências de determinados elementos, metodologias de análise e monitora-
mento, tanto biológico, quanto ambiental dessas substâncias, métodos diagnósticos de intoxicações, tratamento, etc. A toxicologia
é uma di:;ciplina recente, tendo-se definido de forma institucional apenas em 1834, na frança, pela criação de uma cátedra específica
com esse nome, formalizando um corpo de conhecimentos adquirido ao longo de toda a história da medicina e da quimica, relacio-
nados aos efeitos tóxicos das substância químicas.

Ecotoxicologia o termo ecotoxicologia foi primeiramente introduzido no final da década de 60, definindo o estudo do destino
e efeitos de substâncias químicas (xenobióticos) num ecossistema. Neste sentido, é uma extensão da toxicologia geral, empregando
métodos laboratoriais experimentais e métodos de pesquisa epidemiológica e de campo, exigindo o conhecimento dos princípios da
teoria ecológica e de toxicologia geral, de como as substâncias químicas potencialmente afetam indivíduos, populações, comunida-
des e ecossistemas.

Dentro deste referencial teórico e operacional, o diagnóstico da situação de contaminação ambiental é também tarefa da
geoquímica ambiental que estuda o grau de contaminação do solo, sedimentos e água, utilizando princípios próprios da geologia e
da química ambiental, avaliando a cinética da substância nos diversos compartimentos ambientais, as reações orgânicas e inorgâni-
cas que aí ocorrem, e a especiação do elemento metálico nesses compartimentos, visando a caracterização e definição de risco de
contaminação biológica (biodisponibilidade) naquela situação ambiental específica.

Da toxicologia geral, a ecotoxicologia utiliza o conhecimento produzido por estudos prospectivos em animais de experi-
mentação, o conhecimento produzido pela toxicologia clínica, que lida com casos de in!oxicação em humanos, estudos de toxicolo-
gia ocupacional, que avaliam efeitos crônicos, a longo prazo, em trabalhadores expostos a doses relativamente elevadas de detenni-
nadas substâncias de interesse ambiental geral, e finalmente, da toxicologia analítica que estuda e avalia métodos de detecção de
substâncias ou seus metabólitos (produtos de transformação) em líquidos biológicos (urina, sangue, p. ex.), fâneros (unhas, cabelo)
ou tecidos orgânicos, e no ambiente.

Quanto à avaliação de campo, além dos estudos epidemiológicos das populações expostas, a ecotoxicologia necessita
avaliar o impacto da contaminação ambiental em outros seres vivos, necessitando do auxilio de biólogos e profissionais afins.

O trabalho de avaliação de risco em humanos utiliza o estudo de marcadores biológicos dentro do conceito de biomonitoramen-
to, que visa medir de forma indireta a dose absorvida e os possíveis efeitos biológicos causados pela presença de detenninada
substância no ambiente. A seleção de um marcador biológico é feita a partir do conhecimento da toxicocinética do xenobiótico e/ou
de seus produtos de transformação e dos mecanismos de ação tóxica ao nível tecidual, celular e bioquímico.

Geomedicina muitas observações antigas (contidas em textos gregos e chineses, principalmente), já mostravam existir relação
entre condições geográficas e ocorrência de detelminadas doenças em animais e em seres humanos. As alterações orgânicas obser-
vadas diziam respeito tanto a excesso, quanto a deficiência de determinados elementos químicos na matriz geológica dessas regiões.
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Hoje se sabe que várias doenças relatadas já na antigüidade estavam relacionadas, por exemplo, com deficiências de iodo (bócio
endêmico na china e algumas áreas do interior do Brasil); excesso de selênio no solo (sinais e sintomas em cavalos, descJritospor
marco polo em regiões da china no século xiii); deficiência de Selênio (doença de Keshan e doença de Kashin-Beck, ambas na
China); fluorose dentária e óssea, causada por excesso de fluoretos em água potável; excesso de arsênio em água potável em regiões
da Índia, China, Chile e México, provocando lesões de pele, doenças hepáticas e câncer.

Em função do acúmulo desse conhecimento sobre áreas geológicas naturais, onde o excesso ou a deficiência de detennina-
dos elementos metálicos poderia estar relacionada à ocorrência de detelminadas doenças endêmicas locais, surgiu uma dJISciplina
dentro da geologia, chamada então de geomedicina (tenno utilizado mais nos países escandinavos) ou geologia médica (medical
geology), interessada no estudo dessa relação. O surgimento dessa disciplina, na primeira metade do século xx, oconoeuindependen-
te do reconhecimento da relação entre doenças e poluição antropogência em áreas geológicas transfonnadas pelo homem. Atualmente
essas duas situações se confundem e a geomedicina buscar abranger o estudo de situações de contaminação tanto naturais quanto
antropogênicaso Uma das definições oficiais da geomedicina afinna que ela "é a ciência que lida com a influência de fatores
ambientais ordinários na distribuição geográfica de problemas de saúde no homem e nos animais" (Selinus, 200 I). Essencialmente
multidisciplinar, a geomedicina necessita do aporte de disciplinas relacionadas com a geologia em geral (geoquímica, geoprocessa-
mento), além de disciplinas médicas envolvendo o diagnóstico de doenças, avaliação de populações do ponto de vista epidemioló-
gico, avaliação de risco toxicológico, e das disciplinas participantes do conceito de ecotoxicologia.
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MODERN TRENDS IN INDUSTRIAL MINERALS

Peter Harben
Peter W. Harben Inc., Las Cruces, NM, USA
harbenp@peterharben.com

INTRODUCTION
The field ofindustrial minerais covers the more than 50 diverse nonmetallic and non-fuel materiais listed below. At one extreme

are sand and gravei and crushed stone used in large tonnages and sold for a few dollars per ton and so must be produced close to the
point ofllse (low unit value but a high place value). At the other extreme is industrial diamond whose occurrence in minute quanti-
ties thom:ands ofkilometers from markets is no deterrent to commercial exploitation (a high unit value but a low place value). The
majority of industrial minerais fali between these two extremes of unit and place value - some will be able to service local markets
in Brazil Dr regional markets in Latin America whilst others are competitive in more distant markets such as North Amelica, Europe,
and Asia. At the same time, the fifty or so industrial mineraIs reviewed for this paper increase dramatically when individual mineraIs
are broken out by grade based on physical and chemical criteria and then synthetic mineraIs and downstream products are added.

C:onstruction materiaIs: sand & gravei, crushed rock/
aggregates
Antimony oxide
Asbestos
Barite
Bauxite & alumina
Beryllium mineraIs
Borates
Bromine
Celestite
Chromite
Clays: attapulgite, bentonite, flint clay, hectorite, kao-
lin, sepiolite
Corundum/emery
Diamonds
Diatomite
Dimension stone: marble, granite, slate, limestonel
travertine, sandstone
Dolomite
Feldspar/aplite
Fluorspar
Gramet
Grraphite
Grypsum
Iodine
Iron oxide
Kyani te/andalusite/sillimanite

Limestone: calcium carbonate, cement, lime
Lithium mineraIs: lepidolite, spodumene, petalite;
lithium carbonate
Magnesite & magnesia
Manganese
Mica
Nepheline syenite
Nitrates
Olivine
Perlite
Phosphates/apatite
Potash
Pumice
Pyrophyllite
Rare earths: xenotime, bastnasite, monazite
Salt
Silica/quartz
Soda ash/trona
Sodium sulfate
Sulfur/pyrite
Talc
Titanium minerais: anatase, ilmenite, rutile
Vermiculite
Wollastonite
Zeolites
Zirconlbaddeleyite

Industrial minerais are market driven - to quote a well-known saying "without a market, a deposit is merely a geological
curiosity". The nature ofthis market is constantly changing as the population grows, economies become more sophisticated, techni-
cal needs and even fashions for raw materiais change, and producers and consumers attempt to stay competitive. The nature of the
market and these changes - which will influence the ability of the industrial mineraIs to be exploited commercially - include some
of the factors outlined below.

WORLD MARKETSAND TRADE
Overall market growth As the world's population grows and societies shift from a rural fanning to an urban manufacturing base,

economies become more advanced. As a result, the market for industrial minerais increases, typically with less volatility than
metallic or even energy products, and the demands of the consnmers become more sophisticated.

Regional growth rates North America, Westem Europe, and parts of Asia including Japan, Korea, and Taiwan continue to be the
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largest consumers of industrial minerais. These regions completely dominate the consumption ofhigh-tech products such as beryllium
and rare earths, often importing the raw materiais for conversion into the specialized products that are then consumed in a local
manufacturing processo On the other hand, as manufacturing activity transfers to developing countries, so toa does the demand for
commodity industrial minerais. Consequently, these traditional industrial minerais markets have become saturated with growth
prospects flat compared with the rapid rate of growth in developing regions like parts of Asia and Latin America. In th,~case of
product from Brazil, modest local and regional demand may increase rapidly from a low base whereas Europe has an existing
market that represents an immediate target.

National dominance Outside ofthe traditionalleaders, China and lndia with a combined population ofmore than 2 billion have
a tremendous influence on world industrial minerais markets as both consumers and suppliers. ln particular, China tends to disrupt
mineral markets through dumping (for example, magnesia products in the EU), drastic price undercutting (barite exports to the
United States), rapid conversion from a net importer to exporter (soda ash in the 1990s), and the like. At the same time, lndia
protects its domestic market through severe import duties while at the same time actively exporting material such as gamet and
titanium minerais. Therefore, any market evaluation of the potential of industrial minerais from Oman needs to account for the
influence of China and lndia as both a potential customer and competitor.. Changing trading partners Old regimes like COMECON have fallen, and new partnerships are emerging to encourage: intema-
tional trade. This includes taking advantage ofNAFTA, MERCOSUR, and other trade organizations within the region.

Deep-sea trade Since mineral resources are distJibuted unevenly throughout the world, deep-sea trade in industrial minerais
continues to grow. More highly developed techniques of materiaIs handling and transportation have been a contributing factor, as
has the demand by consumers for materiais with special or unique properties irrespective of where these materiais are found.
Wyoming bentonite is delivered to oilrigs all around the world, soda ash from the westem United States is transported via dedicated
unit trains, port facilities, and ships to glass plants in Latin America, and caustic soda from the US Gulfis exported to alumina plants
in Australia. Kaolin from Brazil is exported to the paper markets ofNorth America, Europe, and Asia, and lithium carbonate from
Chile now dominates world markets. Low production costs andJor exceptional quality can overcome distance from malrket and
compete successfully with more local products.

CORPORATEINFLUENCES

Dominant corporations A decade or more of rationalization through mergers and acquisition as well as mine closures hav(: resulted
in fewer but larger companies that can dominate industries - Unimin is the sole producer ofnepheline syenite and a dominant force in
silica and other mineraIs utilized in glass and ceramics, whereas lmerys ofFrance has emerged as the world's major supplier ofwhite
filler minerais such as kaolin and caleium carbonate used in paper, plastics, paints, and the like. ln other cases, Talc de Luzenac (part of
Rio Tinto) dominates in tale, Plüss Stauffer ofSwitzerland in ground caleium carbonate, Specialty Minerais lnc. of the USA in precipi-
tated caleium carbonate, Westem Gamet of the USA in gamet, World Minerais of the USA in diatomite, DeBeers of South Africa in
diamonds, SQM ofChile in lithium, Tolsa SA ofSpain in sepiolite, and Etibank ofTurkey and US Borax ofthe USA in borates. These
major forces are potential competitors - or partners - in any new venture that includes these minerais.

Supplier-customer relations Rather than the traditional adversarial approach, the supplier and consumer of minerais now liaise
over specifications and supply through a close relationship that requires sophisticated electronic transmission of analysis data,
allows quality control to reside with the supplier, and encourages joint R&D projects. There are some examples of backward
integration whereby large-scale mineral consumers control some or all of the raw material supply through outright ownership,
partial ownership, or long-tenn technical agreements

PRODUCTDEVELOPMENT
Minerais processing There is a trend toward the use ofincreasingly elaborate processing techniques and the production ofvalue-

added grades. Kaolin, for example, may be ground and airfloated to produce a low-cost filler used locally for rubber, wat(:rwashed
for use nationally as a fine, white filler in paper, or floated, delaminated, calcined, and magnetically separated to produce bright
"engineered material" for use in lightweight-coated grades of paper ali over the world. The production of value-added grades in
Brazil has expanded the market worldwide

Stringent specifications and service requirements Fast, automated methods ofmanufacture demand raw materiais with a high
degree ofunifonnity that in tum places heavy responsibilities on the suppliers ofraw materiais. Minerais are no longer purchased on
price alone - today it is plice plus quality,consistency,and service.Certain specificationscan only be met by blendingminerais
from various sources, for example graphite houses may blend graphite from China, Brazil, and Canada to satisfy the needs of a
consumer using just 10 tonnes a year. ln contrast, a large paper plant may work with a kaolin producer to develop a specification
required to produce a special paper type. ln both cases, any producer may need to cooperate with an existing producer so that the
mineral product can be added to a range available from the supplier.

Development of new applications The use of industrial minerais is expanding into many new areas. Over the past decade the
market for pet litter, for example, has experienced phenomenal growth giving an enonnous boost to the demand for attapulgite,
sepiolite, bentonite, diatomite, zeolites, and even gypsum. A potential new producer should be aware of new developrnents and
remain vigilant in seeking new concepts and markets. This is an ongoing process as the markets change.

Prospects for substitution Substitution has always been an important aspect ofthe industrial mineraIs scene and continues to be
critica I for success. For example, in the paper industry caleium carbonate is a major challenger to kaolin as a filler and coater, and
precipitated caleium carbonate competes with ground caleium carbonate in many applications. ln certain parts ofthe world, most
notably in Scandinavia, tale is a potential substitute for both carbonate and kaolin. Regional bans on the use of phosphates in
detergents encouraged the use of synthetic zeolites that in tum aided sodium silicate producers and therefore silica sand and chlo-
ralkali suppliers. Substitution offers opportunities and dangers for potential new suppliers, and therefore when evaluating the merits
of a kaolin deposit, the markets for carbonate, tale, and even mica should be assessed. ln addition, regional differenc~s in use
pattems need to be considered. For example, kaolin stilJ dominates paper coating in North America, whereas carbonates are popular
in Europe; in the United States the use of precipitated caleium carbonate has skyrocketed due to the scarcity of good-quality ground
caleium carbonate.
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Industrial Mineraisby Price
$1 -$10/t
AaareaatEs Anhydrite Gypsum Salt Sand & aravel

$10-$100/t
Aolite Cement Dmenite O livine Salt
AraQOnite Celestite Kaolin PhoSDhateS Salt cake
Barite Chromite Ume Potash Soda ash
Bentonite Dolomite MaClllesite Pumice Zeolites
Calcium carbonate FeldSDar NeDheline svenite Pvroohvllite

$100 -$1,OOO/t

Alumina Calcium carbonate Kaolin Petalite Vermiculite
Anatase Chromite Kvanite Rare earth oxides Wo lIasumite
Andalusite Diatomite Maanesite Rutile Xenotime
AstJeslDs 8nerv Manaanese Seoiolite Natural zeolites
Attapulgite Rint clav Mica Silica Zircon
Barite Ruorspar Monazite Sillimanite
Bauxite Gamet Nepheline svenite Spodumene
Bentonite Graphite Nit:rctes Sulfur
Borax Jron oxide Pertite Talc

$1,000 -$10,000/t

Antimonv oxide Bastnaesite Graphite Rutile
AstJeslDs Bromine Rare earth oxides Synthetic zeolites

Owr$10lJoo/tonne
Diamonds Jodine Rare earth oxides

GREEN NlOVEMENT
Coproduct and byproduct competition Involuntary mineral production influences the supply position and so can disrupt the

supply/demand balance. Increasingly, environmental considerations influence the supply of minerais ~ prime examples include

sulfur and sulfuric acid recovered during the refining of crude oil and sour natural gas and gypsum precipitated from a flue gas
desulfurization (FGD) plant attached to a coal-buming power plant or the neutralization of acid in a titanium dioxide pigment plant.
ByproduGt minerais are produced as the result of a manufacturing process itself such as sodium sulfate derived from rayon spinning

or calcium chloride from the Solvay soda ash manufacturing processo The need to dispose of these mineraIs in a responsible and
cost-effeGtive manner encourages sal e on the merchant market even at low prices that in tum depress the price of any commercial
equivalent or rival. Byproduct generating processes more driven by economics than the green movement include the electrolysis of
salt which produces equal parts of chlorine and caustic soda irrespective of the market conditions; similarly, when feldspar is
separated from a granite or alaskite by flotation, silica and mica are produced and sold as is or even upgraded to value-added
products; another example would be the extraction oftitanium minerais like ilmenite and rutile from mineral sands which invariably
yields monazite, gamet, zircon and other heavy minerais. Revenues from these coproducts may be critical for the economic viability
of the operation even though the rate of production is not influenced by demando It is difficult to compete with a byproduct or
coproduct mineral based on price alone.

Environment and health and safety Mineral-related environrnental and health issues range from simple mineral dusting proble-
ms at pOItS through the need to label mineral content and use specialized containers to the alleged health hazards associated with
certain minerais and mineral-related products. At the very least they can represent additional handling or transportation costs, create
barriers to sales and impinge on the prospects for future growth, and may even pose a long-term threat to the financial stability of the
producingcompanydue to the potential for litigation. Severalminerais have been singledout for scrutiny- in particular silica,
asbestos, f}uorspar, and bromine. Crystalline silica is c1assified as a Class 1, Known Carcinogen by the Intemational Agency for
Research on Cancer (IARC), a unit of the World Health Organization, and any mineral containing more than 0.1% crystalline silica
must be ,;0 labeled. Asbestosis, c1aimed to be the cause of chronic lung disease, triggered the severe restrictions on the use of
chrysoti1e asbestos in many countries and outright bans in others like France and Belgium which have crippled the asbestos market
and encouraged substitution (see above). At the same time, the use of beryllium products is said to cause beryllosis, a serious
chronic lung disease. In a similar fashion the demand for fluorspar and bromine has been adversely atIected by the Montreal and
Kyoto protocols which aim to limit the use ofproducts blamed for the apparent depletion ofthe ozone layer such as chlorofluorocar-
bons (CFCs), hydrofluorocarbons (HFC's), perfluorocarbons, sulfur hexafluoride, and methyl bromide. Several other minerais have
health and safety concems: the acicular nature of wollastonite and attapulgite crystals, the asbestiform mineral content in talc, the
heavy me:talcontent of barite used in drilling, the eutrophication of lakes through phosphates, the toxicity and carcinogenicity of
hexavalent chromium, and the radioactivity associated with monazite and certain byproduct gypsum products.

Increased recyc1ing and conservation Both recyc1ing and material conservation have reduced the demand for virgin raw materi-
ais used to make everything from aluminum and glass containers, paper, and plastics to refractories, steel, and even roadbeds.

Price Industrial mine-
rais range in price from less
than a few dollars per ton-
ne for aggregates to more
than $10,000 per tonne for
industrial diamonds. Howe-
ver, most are in the $100 -
$1,OOO/tonne category and
much of the rest between
$10 and $100/tonne. The
table below c1assifies mine-
rais by price, although va-
rious grades based on inhe-
rent quality and processing
generate numerous excepti-
ons. Nevertheless, the FOB
plant price dictates if it can
be mined commercially and
CIF port or delivered price
how far it can be shipped.
This is used as a rough in-
dication ofwhere the mine-
ral can be sold profitably.

JVs and technology
transfer Although most
companies could mine and
process a given mineral uti-

lizing contract miners and purchased otI-the-shelftechnology, the key to success is to market the product. This is the case for certain
minerais that have a limited regional market but could compete in the global market (kaolin, nepheline syenite), require specialized
technology (rare earths), or have complex marketing requirements (graphite). These and other minerais would best be exploited via
a joint venture arrangement with an established supplier with the technical know-how and a strong marketing armo Additional
advantages might include access to technology, R&D, and QC facilities, a reputation in the given field, and an existing product
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strcam that would complcmcnt thc product from the KSA. The combination of a mineral requiring a highly complex technology/
marketing techniques and a lack of interest from current suppliers would be a red flagoOther red flags include:

Environmental and occupational safety & health concerns
lnoeversible decline ofmajor markets
Extraction or utilization dependant on unproven or specialized technology
Overwhelming competition from low-cost/exceptional quality producers
Unstable market served by a multitude of low-cost producers
Mineral prone to widespread substitution
Potential for an aggressive reaction by current suppliers to a new market entrant
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COMPORTAMENTO TEMPORAL DA ZONA DE FRATURA DE SÃO PAULO, ATLÂNTICO EQUATORIAL

Giselle Agostinho; Lilian Meis Carneiro; Susanna Eleonora Sichel
Departamento de Geologia, LAGEMAR, UFF, Niterói, RJ Brasil. e-maU: susanna@igeo.ujJ.br

o comportamento temporal da Zona de Fratura São Paulo
(ZFSP) foi estudado principalmente através de análise dos ma-
pas de gravimetria ar-livre, batimetria predita e idade predita.
Anteriolmente, diversos pesquisadores estudaram o Atlântico
Equatorial, como Gorini, Bonatti, Schilling, Campan, Hekinian,
Sichel, Maia, Esperança entre outros.

A ZFSP, localizada a ION,segmenta a Cadeia Meso-Atlân-
tica (CMA) deslocando o eixo da dorsal em 600 km com 36 Ma
de diferença relativa entre os lados opostos da falha transfor-
mante. Este deslocamento é feito de maneira gradativa. Na por-
ção transformante o eixo da CMA é segmentado em pelo menos
por três pequenas zonas de acreção intra transformante (-20 km
de extensão). Três destas são bem visíveis tanto no mapa de
gravimetria ar-livre como no de batimetria predita. Já a quarta
zona de acreção, que se localiza no maciço de São Paulo, só é
observável no mapa de batimetria predita. Este último segmento
provavelmente foi abortado quando ocorreu o movimento tectô-
nico ascendente do maciço rochoso de São Pedro - São Paulo.
Estes centros de espalhamento imprimem uma estrutura "en eche-
lon" no domínio da transformante.

A ZFSP é uma das áreas em que o Oceano Atlântico apre-

senta sua maior profundidade (> 5 km) e maior quantidade de
afloramentos do manto superior (peridotitos), representado pelo
Arquipélago São Pedro - São Paulo, e da crosta inferior (ga-
bros) do que qualquer outra zona de fratura no mundo. A ZFSP
corta todo o oceano Atlântico desde a foz do Amazonas a oeste,
até a costa da Libéria para leste. Na porção trans,formante a
zona de fratura é tripla. Porém, na sua continuidade em direção
W para o continente brasileiro, na longitude de 33°W, a ZFSP
parece tomar-se dupla. Nesta longitude ocorre um segmento de
acresção intra-transformante fóssil. Na longitude 37°50'W, que
corresponde a 60Ma, a ZFSP é cortada por uma estrutura com
direção N25°W, e pela Cadeia Norte Brasileira (CNB) na longi-
tude de 400W (80Ma). A direção geral da CNB, N25°W, muda
para W-E, delimitando a porção sul da ZFSP. Já no prolonga-
mento da ZFSP para E, é comum observar várias estruturas na
direção N25°W que cortam a ZFSP, mesma direção da CNB.
Estruturas N25°W são comuns no Atlântico Sul, como por exem-
plo a Elevação do Rio Grande, os Montes Submarinos da Bahia.
No continente a ZFSP provavelmente foi responsável pela mor-
fologia norte da Ilha de Marajó no continente brasileiro e sugere
que foi responsável pelo traçado da WE costa da Libéria.

AVALIAÇÃO DA EFICÂCIA DOS ESPIGÕES NA CONTENÇÃO

DA EROSÃO DA PRAIA DE CAMBURI, VITÓRIA - ES1

Jacqueline Albino'; Luis Parente Maia2

'Departamento de Ecologia e Recursos Naturais / UFES (albino@npd.ufes.br)

2Departamento de Geologia / UFC (parente@ufc.br)

A baía do Espírito Santo encontra-se limitada ao sul pelos
afloramentos rochosos do embasamento cristalino, e ao norte
por uma saliência dos tabuleiros da Formação Barreiras. Cons-

titui uma região abrigada contra as ondas incidentes NE e ex-
posta às ondas de E-SE e S-SE. A partir da década de 60, com a

construção do Porto de Tubarão e a urbanização que se seguiu, a
praia apresenta erosão, necessitando de inúmeras intervenções
para conter o processo erosivo. A mais recente intervenção, con-

cluída em setembro de 1999, se traduziu na construção do ter-

ceiro espigão com 180 m de extensão próximo e na prolongação

em mais de 70 m no segundo espigão e no despejo de 970 mil
m3de areia sobre a praia emersa.

Resultados e interpretações dos levantamentos topográfico

e granulométrico das areias de perfis praiais, do mapa faciológi-

co dos sedimentos de fundo da baía e da simulação dos padrões

de entrada de ondas na baía indicaram que a fração das areias

retirada imediatamente após o engordamento, conforme verifi-

cado por Albino e Oliveira (2000r, encontram-se na antepraia
intermediária/inferior. Foi observado ainda que o recuo mais

intenso dos perfis praiais corresponde aos trechos expostos às
entradas de ondas E-SE e S- SE, que atingem a costa perpendi-

cularmente e que o volume estimado de areias retirado do tre-

cho de maior erosão não é depositado longitudinalmente em outro
trecho emerso da praia. Estas constatações indicam o predomí-

nio do transporte transversal de sedimentos da praia sobre o lon-
gitudinal, o que leva a questionar a necessidade dos espigões

construídos para represar os sedimentos transportados ao longo

da praia. De maneira geral observa-se que a manutenção da fai-

xa arenosa da praia deve-se ao despejo da fração de areia ade-
quada para o equilíbrio do sistema praial de Camburi, sendo os
espigões estruturas que descaracterizam a paisagem da orla e

desenvolvem pequenos trechos onde a erosão é mais acelerada.

1 Projeto financiado pela FACITEC/ Prefeitura Municipal de Vitória processo n. 198.2506/ 2000
2 ALBINO,1. & OLIVEIRA, R. 2000 Monitoramento topográfico e granulométrico das areias da praia de Camburi antes, durante

e apÓso engordamentoartificial.Resumosexpandidosno I Simpósiosobrepraias arenosas.UNIVALIItajaí - SC Agosto.
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TIPO DE SUBSTRATO E FAUNA DE BRIOZOÁRIOS DO CANAL DE ITAPARICA,
BAíA DETODOS OS SANTOS (1976/1997 -BA-BRASIL)

Orane Falcão de Souza Alves!; Facelúcia Barros Côrtes Souza2; Vanessa do Espírito Santo Almeida2
Instituto de Biologia/UFBA2, Laboratório de Estudos Costeiros-CPGG/IGEO/UFBA!
e-mail: orane@ujba.br;faceluci@cpgg.ujba.br;vesa@cpgg.ujba.br

o estudo da fauna de briozoários na Baía de Todos os San-
tos (BTS) foi realizado através da análise composicional do se-
dimento (1OOg.)(1976/1997) e da comunidade bentônica em duas
décadas distintas (1997). No canal de Itaparica, à oeste da ilha
do mesmo nome, situado entre as coordenadas 12°53'.388 e
12°58'.933 de latitude Sul e 38°42'.104 e 38°44'.000 de longitu-
de W, o sedimento foi classificado por Bittencourt et ai em 1976
como areia quartzosa, a coloração variando de oliva a cinza com
pequenas percentagens de fragmentos de carbonato, grãos sub-
angulares, sugerindo origem não marinha. Na reavaliação dos
dados de Bittencourt et aI. (1976) e com base no aspecto evolu-
tivo, Lessa (2000) definiu os depósitos deste canal como inte-
grantes da facies de areia lamosa transgressiva resultantes do
retrabalhamento de depósitos aluviais dos arenitos do Cretáceo
da Formação SergioA análise granulométrica das amostras de
sedimento do canal coletadas em 1997 neste estudo, define o
sedimento do canal pelo Diagrama de Shepard como areia la-
mosa a lama nas amostras da parte norte do canal (11, 12e I3) e
areia e areia cascalhosa (conchífera) nas amostras da parte sul
(14 e 15, respectivamente), que trouxe reflexos na distribuição
da fauna de briozoários. Trinta e duas espécies de briozoários,
foram identificadas, sendo representantes da fauna atual (vivos)
apenas Membranipora tenuis, Scrupocellaria sp, Steginopore-
lla magnilabris, Celleporaria shubarti, C. vagans, Hippopori-
na americana, Stylopoma informata, Exechonella brasiliensis e
Rhynchozoon rostratum. Quatorze espécies já haviam sido re-
gistrada na área em 1996 (correspondendo a 41% desta fauna).
As espécies Scrupocellaria sp. Parasmittina trispinosa, Hippo-
porina americana, Schizoporella horsti e Rhynchozoon rostra-

tum não compunham a fauna coletada em 1976. Na entrada nor-
te do canal (24m de profundidade) dominam apenas fragmentos
de colônias mortas. Os principais suportes utilizados para fixa-
ção das colônias foram as conchas de moluscos gastrópodos e
bivalvios e hidróides. A riqueza em espécies vivas é maior nas
amostras situadas na parte sul do canal, mais próximas da saída
da baía, entre 4,8 e 6,9m de profundidade ( Est 14e 15, respecti-
vamente). Apenas Celleporaria shubarti e C. vagans suportam
profundidade inferior a 5m., das margens do canal (est. 12), con-
firmando resultados anteriores (Souza,1986), podendo ser con-
sideradas bons bioindicadores deste parâmetro. O número de
espécies vivas por amostra é limitado a duas espécies nas amos-
tras da parte norte do canal (11 e 12) e atinge 6 a 8 espécies nas
duas amostras na parte do sul do mesmo canal em 1997 (14 e
15). Apesar da disponibilidade do substrato cascalhoso conchí-
fero ser favorável ao desenvolvimento da fauna, a salinidade
baixa (30 a 32 0/00)e o grau de transparência (4 a 5m) foram
considerados os principais fatores responsáveis pela riqueza de
espécies muito baixa no canal de Itaparica, quando comparado
com os dados obtidos no canal de Salvador (31 espécie:; vivas),
localizado entre a cidade de Salvador e a Ilha de Itaparlca, que
apresenta salinidade mais alta (32 a 36 0/00)e águas mais trans-
parentes (6 a 11 m). No entanto, a riqueza e abundância da co-
munidade bentônica infralitoral da BTS são maiores na área do
canal Itaparica.

Financiamento WWF (Projeto CSR 085-97), 1 bolsa de dou-
torado PICDT -UFBNCAPES e 2 bolsas PIBIC-UFBA (1998
e 1999).

MAPEAMENTO DE RECIFES DE CORAIS NO LITORAL ORIENTAL DO RIO GRANDE DO NORTE
(O BAIXO DE MARACAJAU)

Ricardo Farias do Amaral! & Williams da Silva Guimarães de Lima2
!Departamento de Geologia/UFRN; Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofisica -PPGG/UFRN
GEOTEC - Grupo de Estudos em Geotecnologia e Meio Ambiente (ric@ufrnet.br)
2Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofisica -PPGG/UFRN (williams@geologia.ufrn.br)

Está sendo realizado um mapeamento dos recifes de corais
no litoral oriental do Rio Grande do Norte com o uso de imagens
de sensores orbitais, fotografias aéreas verticais de 35mm e traba-
lhos de campo. O Baixo de Maracajau é o primeiro dos três cor-
pos previstos para serem mapeados. Este Baixo é um corpo reci-

fallocalizado na plataforma rasa do litoral oriental do Rio Grande
do Norte a cerca de 60 km ao norte da cidade do Natal. Suas
dimensões são aproximadamente 10 km de extensão e 3.5 km de
largura e alonga-se paralelo a linha de costa afastado desta por
aproximadamente 7 km. Estes estudos objetivam mapear os tipos
de fundo (ou habitats bentônicos) presentes nos corpos recifais e
em suas imediações, associando-os ao tipo de uso atual, de forma
a facilitar a elaboração de ,cartas de uso recomendado, informa-
ções necessárias à gestão desses corpos. Foram utilizadas ima-
gens do sensor ETM/LANDSAT 7. Estas imagens receberam ajus-
tes de contraste e foram corrigidas geometricamente com o uso
de pontos de controle localizados no continente e na linha de cos-
ta. Após este processamento foi gerado um mapa preliminar de
tipos de fundo com base em interpretação visual. As fotografias

aéreas de 35 mm foram adquiridas a partir de avião monomotor
adaptado para este procedimento. Foi usada uma câmara analógi-
ca profissional, com distancia focal de 50 mm e filme colorido
ISO 100. As fotos geradas foram digitalizadas de forma que se
obteve uma resolução espacial de aproximadamente 20 çm. Pro-
cedeu-se um ajuste de contraste e o georreferenciamento destas
fotografias com o uso de pontos de controle localizados no interi-
or desse corpo e, finalmente, procedeu-se a justaposição destas
fotografias em áreas selecionadas. As informações obtidas à par-
tir dos mapas gerados foram integradas e trabalhos de campo es-
tão realizados para checagem. O mapa de tipos de fundo gerado
apresenta os seguintes tipos de fundo: recifes emersQS" recifes
submersos densamente distribuídos, recifes submerso esparsamen-
te distribuídos, fundos arenosos, fundos de fanerógamas marinhas
e fundos não classificados. Informações sobre os tipos de uso como
o posicionamento preciso dos flutuantes que exploram o recife
bem como a reação ambiental à estes usos estão sendo analísadas.
Os trabalhos de campo para a continuação deste mapeametlto ocor-
rerão ao longo deste ano.
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APLICAÇÃO DE SENSORIAMENTO REMOTO MULTITEMPORAUMULTISENSOR E BANCO DE DADOS EM

SIG NO MONITORAMENTO DAS MODIFICAÇÕES MORFOLÓGICAS DA ZONA COSTEIRA SETENTRIONAL DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NORDESTE DO BRASIL

Venerando E. Amarol,2.3.4; Helenice Vital1.2.3.4.5;Iracema M. da Silveiral.1; Zuleide M. C. Lima1.2.4.7;Adriano de L. Alves!'2.4; Werner

F Tabosa/,2.4.7;Luciano H. de O. Caldas6.8; Michael V. S. Sout0/,3.4.7;Aljredo M. Grigio1.2.4.7
!Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 2Programa Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofisica; 3Dept. de Geologia;

4PRH-ANP 22, 5Pesquisadora CNPq; 6Christian Albrechts Universitat zu Kiel; 7BoIsista Agência Nacional do Petróleo; 8BoIsista
CNPq

o objetivo principal deste estudo foi definir uma metodolo-
gia operacional de integração de dados de sensoriamento remoto

e técnicas de sistema de informações geográficas no monitora-
mento e prognóstico das modificações da linha de costa e identi-
ficação da composição e estrutura da plataforma continental in-
terna da porção setentrional do Nordeste do BrasiL Esta aborda-
gem multitemporal faz uso da tecnologia de sensoriamento remo-
to orbital (imagens Landsat 5-TM, 7-ETM+, Spot-HRVIR e Ra-
darsat-l) e aéreo integrados aos mapas temáticos (p.ex. topográ-
ficos, batimétricos, geológicos), parâmetros físicos (p.ex. veloci-
dade e direção correntes, ondas, marés, ventos, perfis de praia) e
análise de sedimentos (p.ex. amostras coletadas por dragas van-
veen) por meio de modelos previsionais e probabilísticos em SIG.
Os métodos de comparação multitemporal de dados foram apli-
cados para a análise qualitativa e semi-quantitativa do balanço
sedimentar para este sistema costeiro. Os resultados mostraram
que as áreas de acresção são decorrentes principalmente, da cap-
tura de sedimentos nos spits orientados EW, enquanto as áreas de
erosão I~StãOrelacionadas à morfologia de fundo de grande esca-
la. As modificações ocorrem sobretudo devido às contribuições
da deriva litorânea e ao balanço negativode sedimentos. No reco-
nhecimento das feições geológicas e geomorfológicas foram apli-
cados algumas técnicas de processamento digital de imagens. As
composições coloridas nos sistemas RGB e IHS permitiram a dis-
tinção entre depósitos de areias carbonáticas, terrigenas e mistas

até profundidades da ordem de 25 m. A água do mar nesta região
costeira apresentava grande transparência no momento de varre-
dura pelo satélite. A faixa com água turva esta concentrada em
algumas centenas de metros marginal à linha de praia, indicando

o transporte de grandes quantidades de areia e argila para oeste na
corrente de deriva litorânea. A distribuição faciológica dos sedi-
mentos foi confirmada por amostragem vanveen. Filtros passa-
alta foram empregados no realce das feições morfológicas emer-
sas e submersas e delimitaram a variação multitemporal do traça-
do da linha de costa, linhas sucessivas de beachrocks submersas,
extensas barras arenosas orientados e provavelmente sustentadas
pelos limites estruturais que controlam blocos escalonados, e on-
dulações arenosas no fundo altamente dependente nas correntes
emprofundidade.Lineamentosem escalaregional,que definem

.

a morfologia da zona litorânea e podem ser geometricamente re-
lacionadas ao sistema de drenagem atual, mostram uma evidência
indiscutível da continuidade o/fshore do controle morfoestrutural
desses lineamentos. Este estudo confirmou que a integração de
técnicas de sensoriamento remoto e SIG são ferramentas essenci-
ais na análise morfodinâmica de zonas costeiras, por meio da ca-
racterização da composição do substrato da plataforma costeira,
identificação de feições morfológicas, monitoramento e prognós-
tico do balanço sedimentar cíclico nas áreas litorâneas.

Apoio Finaceiro: CNPq, FINEP, CTPETRO, PETROBRAS

IMPACTO DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO NA BAíA DE TODOS OS SANTOS (BA)

Geise de S. dos Anjos!; José M. L. Dominguez2
!IGEO/UFBA & Bolsista do PRH-ANP (gsa@cpgg.u/ba.br); 2IGEO/UFBA & CPGGIUFBA

INTRODUÇÃO

Gmndes volumes de petróleo e derivados podem ser derra-
mados I~mterra ou no mar como conseqüência das atividades de
exploração, estocagem e transporte, pondo em risco a qualidade

do ambiente, a saúde da população e atividades econômicas como
o extrativismo pesqueiro. Daí a importância não apenas dos es-
forços para a prevenção de acidentes e da limpeza dos que já
ocorrem, mas também do estabelecimento de áreas críticas, as
quais d~vem ser priorizadas nas ações de proteção.

Os principais objetivos deste trabalho consistem da avalia-
ção do impacto das atividades da indústria petrolífera na Baía

de Todos os Santos.

ÁREA DE ESTUDO

A Baía de Todos os Santos(BTS) é a maior baía navegável
do litoral brasileiro, com cerca de 1.086 km2 de área e profundi-
dade média de 6,9 m. No entorno da baía estão distribuídos s~te
municípios, concentrando uma população de cerca de 3 milhões
de habitantes.

O risco ambiental na BTS está diretamente associado à pre-
sença de indústria de petróleo na região, que concentra ativida-

des de exploração, produção, transporte e refino de hidrocarbo-

netos dentro e no entorno da baía, além da existência de um
complexo industrial que utiliza o petróleo como insumo básico.

METODOLOGIA
Sobre uma imagem Landsat TM de 28/06/2001 foram plotados

os poços ativos e inativos e dutos da Petrobrás. Também foram
compilados dados de batimetria, uso do solo, demografia, malha
viária, áreas de proteção de recursos naturais, manguezais e recifes
de corais e, utilizando-se o software Arcview, de propriedade auto-
ral da ESRI Inc., foram construídos diversos mapas temáticos, os
quais quando combinados colocaram em evidência as áreas de maior
atividade humana, a distribuição dos ecossistemas sensíveis da re-
gião e consequentemente as áreas de maior risco potenciaL

RESULTADOS PRELIMINARES
Em termos de riscos ambientais decorrentes da indústria do

petróleo na Baía de Todos os Santos, os setores norte e leste da
baía são os mais críticos. O primeiro devido a alta concentração
de atividades da indústria do petróleo, combinada com uma gran-
de representatividade de áreas de manguezais e o último por
apresentar intensa ocupação humana associada a uma intensa
atividade de transporte de petróleo e derivados.
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SEDIMENTOLOGIA DA PLATAFORMA E TALUDE CONTINENTAIS NORTE DO ESTADO DA BAHIA
(SALVADOR A BARRA DO ITARIRI)

Tânia Fonseca Araújo; Altair de Jesus Machado
LEC, CPGG, IGEO/UFBA

A área de estudo se estende por aproximadamente 150 lan.
A plataforma apresenta profundidade em torno de 50 m e sua
borda localiza-se entre as isóbatas de 60 a 80 m, à 18 km da
linha de costa. O talude com largura média entre 80 e 100 km
apresenta forte deelividade entre o intervalo de 400 a 800 m.
Foram analisadas trinta e oito amostras de superfície e, dentre
cinco sondagens foram analisadas oitenta e duas amostras, to-
das coletados durante a GEOMAR XXv. O sedimento do fun-
do da plataforma é constituído por areia grossa e média, e essa
granulometria tende a crescer em direção ao norte da área. Esse
sedimento é predominantemente carbollático constituído prin-
cipalmente por algas coralinas e moluscos, seguidos de fora-
miníferos, equinodermas, briozoários, espículas de esponjas,
escafópodos, ostracodes, radiolários, crustáceos, corais, tubos
de vermes, espículas de octocorálias e milepora. A composi-

ção biogênica cresce à partir da isóbata de 32 m, aume,ntando

o predomínio de molusco nas áreas mais distantes da costa e
mais profundas. Teores elevados de areia silicielástica são ob-
servados ao sul da área tendo os grãos de quartzo como com-
ponente principal. Nos sedimentos de subsuperfície do:; extre-
mos norte e sul da área estudada, há predominância da fração
lamosa, enquanto nos sedimentos da parte central observa-se
maiores teores de areia. Esses sedimentos são predominante-
mente silielásticos sendo o quartzo o componente principal na
fração areia. Os grãos carbonáticos presentes na subsuperfície
são constituídos principalmente pelos moluscos, foraminífe-
ros e algas coralinas. Apenas na sondagem nO147 e no topo da
sondagem n014l, ambas na parte central da área estudada, os
teores de carbonatos encontram-se acima dos teores d,~silici-
elásticos.

MODELAGEM FISICA DE CORRENTES DE DENSIDADE NÃO CONSERVATIVAS: UM MÉTODO PAR~
INTERPRETAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DEPÓSITOS TURBIDíTICOS.

Marcelo Devenutte Avi/a; Richard Eduard Dücker; Iran Car/os Stalliviere Corrêa
NECOD/IPH/CECO/UFRGS

As simulações, que deram origem a este trabalho, foram
realizadas no Núcleo de Estudos de Correntes de Densida-
de (NECOD) do IPH/URFGS. O objetivo principal deste
estudo foi avaliar o padrão de deposição das correntes de
densidade não conservativas em substrato móvel. Para isso
foi utilizado um canal bidimensional de vidro (300 x 12,5 x
15 cm).

As correntes simuladas são compostas por uma mistura de
água e carvão mineral com densidade variando entre 101Okg/

m' e 1030 kg/m'. Os ensaios foram realizados por fluxo contí-
nuo de materiais (processo de ignição da corrente) em duas eta-
pas: ensaios simples e ensaios com sucessão de eventos. Nos
ensaios simples foram avaliados os padrões de deposição e a
espessura dos estratos formados pela passagem de uma única
con'ente ao longo do canal. Esta etapa serviu como padrão com-
parativo para a interpretação dos resultados adquiridos na etapa
subsequente. Na segunda etapa de ensaios foram avaliados os
padrões de deposição/erosão, impressos em substrato móvel (se-
dimento previamente depositado), após à passagem da corrente
de densidade. Para cada ensaio a metodologia de aquisição de
dados constou de: a) filmagem com auxilio de câmeras digitais
e posterior tratamento de imagens; b) coleta de amostras, num
intervalo previamente estabelecido, ao longo de todo o canal,
para posterior análise granulométrica.

Os resultados obtidos, para a primeira fase dos ensaios, indi-
caram uma maior deposição no primeiro metro do canal, com per-
centuais em tomo de 90% do total de material depositado. A es-
pessura do depósito também é mais sígnificativa no inicio do ca-
nal (nos 50 cm iniciais), sendo diretamente proporcional a con-

centração da mistura. Nos ensaios com densidade, em torno de
1022 kg/m" observa-se depósitos com espessura de até 2 cm,
com gradação normal. O tamanho de grão dos sedimentos é in-
versamente proporcional à sua distância em relação à área fon-
te, percebendo-se uma maior concentração de finos nas :porções
mais distais do canal. Na segunda fase dos ensaios verificou-se
uma maior continuidade longitudinal do depósito com aumento
na espessura relativa dos estratos. A remobilização de material
foi mais intensa a partir dos 120 cm, concordante com a dimi-
nuição na granulometria dos sedimentos de fundo. Também foi
verificada uma alteração na relação velocidade média da cor-
rente e posição do canal, influenciado pela carga do substrato.

Considerando os resultados adquiridos até o momento, po-
demos dizer que o padrão de sedimentação, verificado no mo-
delo, assemelha-se, na natureza, às seqüências turbidíticas en-
contradas na planície abissal, relacionadas ao processo de pre-
enchimento de canais tributários dos lobos canalizados dou não
canalizados da zona deposicional (Mutti, 1999). Tais depósitos
são caracterizadospela baixa deelividadedo substrato « 10),
predomínio da fração areia grossa a média nas porções mais pró-
ximas à desembocadura do talude, gradando para as fraçÜesmais
finas em direção ao centro da bacia. Outra evidência típica des-
tes depósitos é a gradação normal dos sedimentos, descrita por
Bouma (1962), a qual é bem evidente nas amostras coletadas no
início do canal, onde foi possível obter amostras em dois hori-
zontes distintos (topo e base). Nos ensaios com sucessão de even-
tos foi possível verificar uma migração desta fácies para por-
ções mais distais do canal, evidenciando o caráter progradante
da seqüência.
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ESHtATIGRAFIA E EVOLUÇÃO HOLOCÊNICA DE UMA PLATAFORMA AFOGADA NA MARGEM LESTE DA
LAGUNA DOS PATOS, RS

Eduardo G. BarbozaJ; Elírio E. Toldo Jr.2; Luiz José Tomazelli2;Ricardo N. Ayup Zouain3
J PPGeo/IG/UFRGS - Bolsista da Agência Nacional de Petróleo - ANP/PRH-12 (eduardo.barboza@ufrgs.br);2CECO/IG/
UFRGS - Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica; 3PPGeo/IG/UFRGS - Programa de Pós-graduação em Geociên-
cias - UFRGS

A área selecionada para este estudo fica situada na porção
central da margem leste da Laguna dos Patos, próximo à cidade
de Mostardas, entre os pontais Cristóvão Pereira e São Simão. A
Laguna dos Patos situada na planície costeira do Rio Grande do
Sul é a maior laguna do país. Esse grande corpo de água costeiro
é pennanentemente ligado ao oceano por um canal situado na
parte sul. A região costeira é dominada por um regime de micro-
maré com amplitude de 0,50 m, cujo efeito na superficie lagu-
nar é pouco perceptível. Assim, essa laguna é um corpo de água
aberto que tem uma superfície de água relativamente constante
cujo nível é basicamente controlado pela variação relativa do
nível do mar de longo periodo. Ao longo da margem lagunar
existe urna feição platafonnal afogada, já descrita por VilIwock,
1977; Toldo Jr., 1989; Tomazelli, 1990; Barboza & Tomazelli,
2000. Esses autores sugerem que essa feição localizada na isó-
bata de --1 m, provavelmente, delimita uma posição pretérita de
estabilização temporária do nívellagunar.

O prl~sente trabalho tem por objetivo definir com maior resolu-
ção a estratigrafia e evolução dessa platafonna afogada durante o
Holoceno. Para tanto, além dos trabalhos pré-existentes foi utiliza-
do nessa nova interpretação um testemunho de sondagem, executa-
do sobre a platafonna sob uma lâmina d'água de 1 m, próximo à
borda da mesma. Esse testemunho atingiu o comprimento de 2,70
m, onde amostrou uma seção do topo para a base composta de 2,00
m de areias limpas com textura homogênea representativa de depó-
sitos de antepraia, 0,30 m de areia com matéria orgânica e níveis de
conchas associados, truncando uma superfície com 0,40 m de areia
até a base do testemunho, esse último intervalo possui restos de
raizes representando uma antiga margem lagunar.

A interpretação dos dados pré-existentes anexados aos obti-

dos através da análise da seção testemunhada, junto à idade ra-
diocarbônica obtida em um dos níveis de conchas, indica três
fases de sedimentação: (i) uma envolvendo uma antiga margem
lagunar, (ii) outra, a fonnação da platafonna afogada junto com
uma sedimentação orgânica e (iii) a progradação da platafonna.
Assim podemos concluir que, associado ao afogamento da anti-
ga margem lagunar, a dinâmica envolvida na erosão e transporte
de sedimentos faz, atualmente, a platafonna afogada progradar
sobre o fundo lagunar.
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APLICAÇÕES DO GEORADAR (GPR) NA PESQUISA GEOLÓGICA EM REGiÕES

COSTEIRAS DO ESTADO DO CEARÁ: UM EXEMPLO DE ESTUDO DE CASOS

Raimundo Mariano Gomes Castelo Branco; David Lopes de Castro; Luciano Soares da Cunha; Guttenberg Martins
LaboratÓrio de Geojisica de Prospecção e Sensoriamento Remoto - LGPSR
Centro de Ciências - Departamento de Geologia - Universidade Federal do Ceará

Métodos geofísicos de investigação rasa constituem uma
importante ferramenta para o estudo de coberturas sedimenta-
res. No caso da utilização do georadar, a penetração dos pulsos
eletromagnéticos abaixo da superficie é facilitada pelas caracte-
rísticas resistivas dos materiais presentes. No método GPR, um
pulso eletromagnético é transmitido da superficie em direção ao
subsolo sendo refletido, refratado e difratado. A parte refletida
da energia do pulso é captada na superficie por uma antena re-
ceptora. Os parâmetros controladores da profundidade de inves-
tigação são a condutividade e a pennissividade elétrica do meio,
e a freqÜência dos pulsos eletromagnéticos cujo espectro utili-
zado varia de 10 a 1000 MHz. Desta fonna, a resolução e pro-
fundidade de investigação mantêm uma relação inversa com a
freqüência utilizada. Freqüências menores de 80 MHz são utili-
zadas para investigações com profundidades em tomo de 30 m,
porém com menor resolução. Contudo, tais relações são bastan-
te variáveis e dependentes do contexto geológico envolvido.
Freqüências acima de 400 MHz pennitem resoluções maiores
em investigações de poucos metros. No litoral cearense, pesqui-
sas utilizando um conjunto georadar SIR 2000 vem demons-
trando sua aplicabilidade na investigação da subsuperficie para

diversas situações geológicas. Nestas algumas áreas demons-
traram alta aplicabilidade do georadar, como as regiões do Pla-
nalto do Cauipe, da Praia da Lagoinha, outra próxima à Praia de
Canoa Quebrada e a região central da Cidade de Fortaleza. Os
resultados obtidos e as interpretações apontaram a aplicabilida-
de do georadar para os seguintes casos: identificação e configu-
ração geométrica do nível freático e da zona saturada; identifi-
cação e caracterização 3-D de beach rocks e paleocanais; e iden-
tificação de estruturas sedimentares (e.g., estratificações cruza-
das, micro-ondulações e a individualização de seqüências e/ou
fases de migração de dunas). Numa mais recente pesquisa, o
georadar foi utilizado com o propósito de detectar plumas de
contaminação por hidrocarbonetos em ambiente urbano. Geral-
mente, a presença de hidrocarbonetos acima do nível freático
induz uma resposta eletromagnética detectável por este método,
possibilitando a delimitação em subsuperficie da área contami-
nada de uma fonna não evasiva. Assim, as áreas estudadas apre-
sentam "case studies" de grande importância com inúmeras
conotações na área de geociências,

email p/contatos:mariano@ufc.br.x7bmp@ufc.br.david@ufc.br
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UTILlZAÇÃO DE MATERIAL DRAGADO DE REGiÕES ESTUARINAS PARA OS SETORES AGRíCOLA E
INDUSTRIAL: UMA PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO TECNOlÓGICO: RESULTADOS PRELlMINAR.ES
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Universidade do Valedo ltajaí -UNIVALl. Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar-CTTMar. Cp 360. Itajaí, Se
Brasil. CEP 88302-202. Klein@cttmar.llnivali.br

Em regiões estuarinas o material obtido em atividades de dra-
gagem é composto de trações que compreendem: areia, lama (sil-
te e argila) e matéria orgânica, sendo geralmente despejado em
mar adjacente. O melhor direcionamento desse material, visando
o aproveitamento por setores industriais gera uma nova perspec-
tiva quanto às atividades de dragagem. A dragagem passa a pro-
duzir um capital que servirá de amortizador dos custos e o materi-
al que anterionnente acarretaria danos ambientais em sua dispo-
sição, é revertido em produtos benéficos à sociedade. Sendo de-
senvolvido em três etapas, e estando atualmente na primeira, este
trabalho abrange um amplo levantamento bibliográfico das tec-
nologias já empregadas nas atividades de dragagem. Na segunda
e terceira etapas serão desenvolvidos testes laboratoriais e a bus-
ca de parcerias para o desenvolvimento de uma planta piloto para
o estuário do rio Itajaí-Açú. Em qualquer atividade de dragagem
ocorrem as seguintes etapas: dragagem, transporte, separação, tra-
tamento (se necessário) e a disposição do material. Para este pro-
jeto todas estas etapas foram revisadas no intuito de maximizar a
utilização do material dragado direcionando-o ao uso benéfico a
um menor custo para a sociedade. Dentre os resultados obtidos
até o momento, pode-se citar: quanto às dragas, classificam-se
em dragas mecânicas, hidráulicas e especiais. A escolha da draga
esta relacionada ao tipo de material do local de dragagem, sendo
assim, esta escolha dependerá de fatores como capacidade de dra-
gagem, local a ser dragado, potencial presença de contaminantes,

aceitação popular e custos. O transporte do material dragado tem
implicações diretas com os custos do projeto, a distância entre o
local de dragagem e a deposição podem encarecer e até inviabili-
zar o projeto. O material pode ser transportado em diferentes vias
como: tubulações, barcaças, dragas autotransportadoras e contai-

ners. Os fatores principais na escolha do tipo de transporte são o
tipo de draga, a relação custo/beneficio, a distância envolvida e o
local de destino. Os métodos de separação do material em escala
industrial podem ser de secagem e desidratação, separação por
tamanho, separação por densidade, e lavagem. O melhor método
dependerá de fatores como: velocidade de processamento, tama-
nho da área destinada a separação, custos e quantidade de materi-
al a ser processado. Alguns exemplos de técnicas para separação
de material dragado são: lagoas de sedimentação, ciclones, hidro-
ciclones, separador em espiral e floculação. Para obter a s.epara-
ção, estas técnicas utilizam as diferentes caracteristicas físicas e/
ou químicas dos materiais e podem ser usadas individua:imente
ou em série para obter melhor desempenho. Uma das principais
dificuldades do projeto é encontrar a melhor técnica viável para a
dessalinização do material. Após passar por todos os processos de
beneficiamento, técnicas de remediação e dessalinização, o mate-
rial estará propicio a disposição. Os métodos de disposi4;ão do
material dragado se dividem em disposição confinada, em águas
abertas e para usos benéficos. Este último é de grande interesse
para o projeto. Os usos benéficos do material são muitos e tam-
bém podem ser agrupados em diferentes categorias. São exem-
plos de usos benéficos: desenvolvimento de ambientes (alagado,
aterro, ilha, aquático), alimentação de praia, aquacultura, agricul-
tura, horticultura, na construção (incluindo desenvolvimento de
portos, aeroportos, urbana e residencial). O projeto Utilização de
Material Dragado de Regiões Estuarinas para os Setores Agrícola
e Industrial propõe a melhor utilização das técnicas e conheci-
mentos acumulados a fim de disponibilizar o material dragado
para o setor agrícola, indústria cerâmica, ou construção civil, for-
necendo uma matéria prima de qualidade e abatendo nos custos e
danos ambientais pertinentes as atividades de dragagem.

A UTILIZAÇÃO DE DADOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO (SP) COMO AuxíLiO NA DISTINÇÃO DE:
DEPÓSITOS EÓLlCOS E PRAIAIS

L. C. Clerot; G. S. Torres; F. A. Travessas; S. R. Dillenburg
Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica - CECO
Instituto de Geociências - UFRGS

O estudo da estratigrafia e cronologia evolutiva da barreira
costeira holocênica do Rio Grande do Sul está sendo possível
através da obtenção de dados de furos de sondagem com pro-
fundidades médias de 15 metros, ao longo de perfis de sonda-
gem transversais à linha de costa. Os dados obtidos estão relaci-
onados a amostras coletadas a intervalos de 1 m (sem preserva-
ção das estmturas), analisadas quanto a sua granulometria e ge-
ocronologicamente através do método do C1" e resultados de
ensaios de penetração dinâmica que fornecem índices de resi-
tência à penetração (grau de compactação). Dentre as diferentes
litologias perfuradas, são facilmente reconhecidas aquelas cor-
respondentes a ambientes de plataforma interna/antepraia infe-
rior e lagunares. Os depósitos praiais (antepraia superior) e eóli-
cos, dificeis de serem distinguidos a partir de uma análise litoló-
gica, estão sendo individualizados com base em uma análise
granulométrica de detalhe das amostras e nos graus de compac-
tação das litologias amostradas.

Os resultados das análises granulométricas, de uma maneira
geral, revelanl propriedades texturais muito semelhantes para os
depósitos arenosos eólicos e praiais. Na análise dos parâmetros es-

tatísticos, todavia, observa-se uma diferença sistemática entre arei-
as praiais que apresentam-se com uma seleção moderada e areias
eólicas que apresentam uma seleção boa. Esta diferenciação, ainda
que sutil, mas bem evidente, é corroborada por uma acentuada dife-
rença nos graus de compactação entre as litologias destes dois tipos
de depósitos, uma vez que comparando os resultados das atlálises
granulométricos com os registros do ensaio de penetração fÓi pos-
sível observar que os níveis de maior compactação coincidem com
as amostras com seleção moderada. Os pacotes de areia com menor
compactação abrangem as amostras com boa seleção.

Através da compai'aç"o dos registros do ensaio, com os pa-
râmetros estatísticos granulométricos é possível determinar um
limite inferior para o pacote eólico. A compatibilidade desses
dados busca estabelecer um padrão de diferenciação entre depó-
sitos sedimentares eólicos e praiais.

A sondagem à percussão com ensaio de penetração dinâmi-
ca, apesar de não fornecer um registro contínuo da coluna de
sedimentos, permite a obtenção dos dados básicos necessários à
investigação da estratigrafia e cronologia evolutiva das barrei-

ras costeiras holocênicas do Rio Grande do Sul.
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MINERAIS PESADOS NOS SEDIMENTOS SUPERFICIAIS DA PLATAFORMA CONTINENTAL SUL-BRASILEIRA,

URUGUAIA E RIO PLATENSE

Iran c.s. CorrêaU; Ricardo NAyup-Zouain1; Elírio E. Toldo Jr. J;Luiz J. TomazelliJ
,

Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica, IG/UFRGS*. Caixa Postal 15. 001, Porto Alegre-RS 91501-970 Brasil.
iran.correa@uji-gs.br. 1Departamento de Geodésia, IG/UFRGS, Porto Alegre-RS. *Instituiçào participante do Programa de
Geologia e Geofisica Marinha-PGGM

Os minerais pesados, constituintes acessórios dos sedi-
mentos e das rochas sedimentares, têm sido tradicionalmen-
te utilizados em estudos sedimentológicos, estratigráficos e
econômicos, dentro do campo da geologia. Na sedimentolo-
gia, estes minerais envol vem, principalmente, estudos de pro-

veniência e dispersão dos sedimentos, graças ao fato de que
determinadas espécies mineralógicas são características de
grupos restritos de rochas fontes e que sua distribuição espa-
cial, em uma bacia de deposição, pem1ite identificar as dire-
ções preferenciais de transporte sedimentar. Na geologia eco-
nômica, estes minerais pesados ocupam papel importante pois
na suite mineralógica se encontra elevado número de espéci-
es de grande valor econômico e que, eventualmente, podem
se concentrar em detem1inados locais, fonnando placeres
passíveis de explotação. A área recoberta por este trabalho
compreende a platafom1a continental Sul-Brasileira, Uruguaia
e Rio Platense e está localizada, aproximadamente, entre as
latitudes de 29°30' e 37°30' Sul e as longitudes de 48°30'e

56°30' Oeste.
Este trabalho aplicou a metodologia tradicionalmente

utilizada na análise mineralógica de sedimentos. A fração
analisada foi o intervalo de 2-4 f (areia fina a areia muito
fina). Inicialmente as frações leves e pesadas foram separa-
das por líquidos densos e, posterionnente, a fração pesada

foi separada através do isodinâmico Frantz. Após monta-
gem das lâminas foi efetuada a identificação dos minerais e
cálculo da porcentagem através da contagem aleatória de
300 grãos.

Os minerais pesados presentes nos sedimentos estudados
constituem uma pequena parte da fração arenosa. No entanto,
se deve salientar que os valores encontrados correspondem à
análise da tração granulométrica 2-4f, não representando a por-
centagem da amostra total ou da fração arenosa total. As por-
centagens do diversos minerais pesados identificados estão re-
lacionadas ao número de grãos contados. O presente trabalho
revelou a ocorrência, na plataforma continental Sul-Brasilei-
ra, Uruguaia e Rio Platense, das seguintes espécies minerais,
mais importantes, apresentadas aqui com sua respectiva por-
centagem média. Minerais Opacos: magnetita, ilmenita, limo-
nita, leucoxeno e pirita (31,6%). Minerais Tran!>parentes:tur-
malina (11,5%), homblenda (9,3%), estaurolita (9,3%), augita
(8,9%), epidoto (7,4%), hiperstênio (6,3%), zircão (4,5%),
granada (4,4%), cianita (3,9%), apatita (3,6%), silimanita
(1,1 %) e rutilo (0,8%).

* Trabalho realizado com auxílio do CNPq/COMEMIR
(Processo 401369/92-7) e CNPq (Processo 470106/01-
8).

INFLUÊNCIA DA MORFOLOGIA DOS RECIFES NA DEFINiÇÃO DE OBRAS COSTEIRAS

Paulo d~ Nóbrega Coutinho'; Luis Parente Maia2
ILGGM-UFPE: 2LGMA-UFC

Característica marcante do litoral do Estado de Per-
nambuco é a presença de linhas de recifes de arenito de
praia (beach rocks), paralelas à costa, servindo de subs-
trato para o desenvolvimento de algas calcárias e corais,
que por sua vez, formam recifes, geralmente, de forma e

contorno irregulares. Essas formações, desempenham pa-
pel importante na evolução da morfologia recente da cos-
ta e deve ser levada em consideração na definição do tipo
de intervenção costeira mais adequada para contenção do
processo eroslVO.

Quando as linhas de recife são contínuas elas protegem a
praia, ao contrário, quando apresentam descontinuidades, a li-
nha de praia sotre um recuo, em direção ao continente, for-

mando uma pequena enseada, produzindo um padrão de cir-
culação condicionado pela difração das ondas.

O trecho da praia de Piedade, entre a rua Manoel Menelau
e a curva do SESC, é trontal a uma abertura de 400 m na linha
de recife, distando 800 m da praia, apresentando uma conca-
vidade de 1.200 m de extensão, tornando esse trecho vulnerá-
vel à erosão.

Para conter o processo erosivo e promover a regeneração
desse arco de praia, foram realizadas modelagens numéricas
que indicaram, como solução mais adequada à construção de
um quebra-mar semi-submerso, entre a abertura e a linha de
praia, associado a um processo de engordamento,através da
alimentação artificial de areia.
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REGENERAÇÃO DA PRAIA DE BRASíLlA TEIMOSA - RECIFE - PE

Paulo da Nóbrega Coutinho', Luis Parente Maia2 e Leonardo Hislei Uchoa Monteiro2
I LGGM-UFPE, 2LGMA-UFC

A praia de Brasília Teimosa representa a continuidade da fai-

xa arenosa das praias de Boa Viagem e Pina em direção ao norte,

ten11inando em forma de flecha. O transporte de sedimentos pela

deriva litorânea da praia de Boa Viagem em direção à praia de

Brasília Teimosa, calculado em 51.300 m3/ano, é responsável pela

progradação das praias do Pina e Brasília Teimosa.

A presença de uma linha contínua de recife, paralela à costa

e situada muito próxima da praia, serviu de substrato para cons-

trução de um muro de concreto que assegurou, parcialmente, a

estabilidade da praia. A morfologia atual da linha de praia estu-

dada, apresenta pequenas reentrâncias, localizadas em frente aos

trechos do muro que estão destruídos, pennitindo maior ataque

das ondas.

O clima de ondas da área é caracterizado por ondas com

altura significativa variando entre a mínima de zero e a máxima

de 1.26 m com média de 0,36 m. A altura máxima variou entre

0.15 a 1.47 m com média de 0.43 m, e o periodo oscilou entre

2.14 e 10.88 segundos, com média de 4.54 segundos, indicando
que a área está submetida a dois tipos de ondas.

O levantamento batimétrico mostrou a existência de três fei-

ções mOlfológicas distintas e paralelas à costa, representadas pela

antepraia, um canal central e um grande recife submerso. O mate-

rial que recobre o fundo marinho se disttibui em faixas paralelas à

costa, refletindo um forte controle da morfologia de fundo. Na

alta praia predomina areia média que passa a uma areia fina a

muito fina, até encontrar a lama no fundo do canal, na profundi-

dade de 5 m. A leste do recife submerso predominam a.s areias

biodetríticas que poderiam ser usadas no aterro hidráulico.

A proposta de regeneração da praia de Brasília Teimosa con-

siste na execução de uma obra mista, incluindo a recuperação

do muro existente, com elevação de cota para + 4, O m seguido

da colocação de um aterro, com volume de 75.000 m3.

MONITORAMENTO AMBIENTAL DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO
DA PRAIA DE AREIA PRETA - NATAL -RN

Eugênio Marcos Soares Cunha' & Luís Parente Maia2

IDepartamento de Oceanografia e Limnologia - UFRN, 1 Departamento de Geologia -UFC - LGMA-UFC

A Praia de Areia Preta, segundo o historiador Luís da Câmara

Cascudo, era uma praia habitada por pescadores que viviam em

ranchos, logo substituídos por casas de veraneio. Em 1908, esta

praia foi escolhida oficialmente para a função de balneário, por

oferecer as melhores condições de banho e na década de 1950, foi

urbanizada, com a construção de uma via e outros equipamentos.

Atualmente, esta área apresenta-se quase totalmente ocupada por

edificações muito próximas ao mar e em terrenos de dunas, o que

interferiu no balanço sedimentar costeiro e, com isso, provocou o

retrocesso da linha de costa. Este problema foi agravado com a

implantação de um acesso viário no final da década de 50, ligan-

do a Praia de Areia Preta ao Bairro de Mãe Luíza, e posterionnen-

te com a construção da Via Costeira, no início da década de 80,
que isolou definitivamente a duna da praia e exigiu, como medida

de contenção dos processos erosivos cada vez mais acentuados,

uma cortina de concreto, a qual teve que ser de ampliada e repara-

da ao longo dos anos seguintes. O ataque erosivo ocorria princi-

palmente nos períodos de conjunção de marés de maior amplitu-

de com ventos de maior intensidade, resultando na destruição de

h'echos da cortina de concreto, das calçadas, e danos até na via
existente. Em busca de uma solução para este problema, foi de-

senvolvido um projeto de pesquisa para a Recuperação da Praia

de Areia Preta, através de um convênio entre a Prefeitura do Natal

e a UFRN, com a participação da Universidade de Barcelona, e

também com pesquisadores da UFC,UFF,UNP e do CEFET -RN.

O resultado dos estudos desenvolvidos entre os anos de 1997 e

1999, que contemplaram um conjunto de infonnações oceano-

gráficas, meteoro lógicas e geológicas, apontaram como a melhor

opção, entre várias alternativas analisadas, uma solução mista para

a proteção e recuperação deste trecho costeiro, compreendendo

um ateITo hidráulico entre as pontas de Mãe Luiza e Morcego,

estando limitado ao norte por um espigão de contenção de areias
semi-submerso, c segmentado em três trechos por ouh'os dois es-
pigões, também semi-submersos. Com o apoio do Govemo Fede-
ral, este projeto foi iniciado em setembro de 200 I, e atualmente,
se encontra com 2 espigões concluídos e o terceiro em fase de
conclusão.

Durante a execução desta obra, está sendo realizado o mo-
nitoramento ambiental da Praia de Areia Preta e adjacências
com objetivo de avaliar o desempenho do projeto, e se estão
sendo cumpridas as exigências de proteção para as quais foi
projetado. Este plano de monitoramento consiste de quatro
componentes principais: levantamento de perfis de praia, aná-
lise dos sedimentos, observação do comportamento das ondas
e níveis de água, e levantamento por fotografias aéreas do con-
torno da costa.

Os resultados deste monitoramento, que foi iniciado antes
da execução da obra, mostram que até mês de fevereiro de
2002 ocolTeuum acúmulo geral de sedimentos na praia de Areia
Preta da ordem de 4.902 m3, associado a difração das ondas
nas extremidades dos espigões. Com relação a praia dos Artis-
tas, observa-se que até o momento foi acumulado um volume
de sedimentos da ordem de 3.723 m3, confilmando as previ-
sões do estudos de impacto ambiental(EIA/RIMA), q'Je estas
obras não iriam afetar o balanço sedimentar das praia:; locali-
zadas ao norte.

De maneira geral, a obra não está causando nenhum impac-
to significativo na zona, e tem uma excelente aceitação por par-
te da população, principalmente dos bairros próximos de baixa
renda, que utilizam os espigões para o lazer e para a :Jesca, e
ainda o abrigo gerado por esta estrutura, para atracar suas em-
barcações.

84



PROJETO DE PROTEÇAO COSTEIRA DA PRAIA DA REDINHA NOVA -NATAL -RN

Eugênio Marcos Soares Cunha}, Luís Parente Maia2 e Roberto Luís Curioso da Silva3
}
Departamento de Oceanografia e Limnologia - UFRN, 1 Departamento de Geologia -UFC

LGMA-UFC, 3 Laboratório de Geociências - UNP

A praia da Redinha é o mais antigo e tradicional balneário do
Estado do Rio Grande do Norte, e está situada na margem esquer-
da do estuário do rio Potengi. Sua importância cultural como praia
de veraneio é reconhecida por historiadores, desde o início do
Século XX, e foi incorporada ao tenitório do Município do Natal,
através de um dispositivo da Lei 603 de 31 de outubro de 1938.

No final da década de 70, com a construção de um Conjunto
Residencial denominado Redinha Nova, entre a Redinha Velha
e a Ponta de Santa Rita, trecho este pertencente ao Município de
Extremoz, esta faixa costeira sofreu uma alta expansão urbana e
especulaçào imobiliária, que aproveitando as lacunas da legisla-
ção vigente, ocupou indevidamente os terrenos do pós-praia cons-
tituídos pm dunas frontais. Em resposta, a esta ocupação inde-
vida, na década de 90, iniciou-se um processo erosivo que se
acentuou "om o decorrer dos anos, atingindo uma média de re-
cuo da linha de costa na ordem de 25 metros nos últimos 1O
anos. Especificamente à altura do Hotel Atlântico Norte, para
evitar que a erosão destruis se o trecho costeiro, foi realizada
uma protel(ão de caráter emergencial do tipo gabião, que à épo-
ca protegia a propriedade supracitada para as condições de maré
alta. A situação atual apresenta-se ealamitosa, com graves fa-
lhas das e:;truturas do tipo gabião por rompimento, devido ao
impacto direto das ondas, que pode, caso não seja feita a inter-
venção proposta, passar a níveis irreversíveis.

Ressaltam-se os registros históricos de erosão de duas ruas
de casas de veraneio no trecho da Redinha Velha, no final da
década de 50, cujas causas, como no caso da erosão na Praia da
Redinha Kova, a rigor, não tinham sido investigadas até o mo-
mento. A título de especulação, levantava-se a possibilidade das

mesmas estarem associadas às modificações contínuas a que foi
submetido o estuário do Rio Potengi, principalmente da zona da
desembocadura onde foram realizadas derrocagens dos beachro-
cks, dragagens do canal principal e mais recentemente, a ampli-
ação do guia-corrente da margem esquerda estuarina.

Contudo, estudos batimétricos de detalhe realizados em
200 I, no trecho aproximadamente frontal ao Hotel Atlântico
Norte, permitiu observar-se por um lado a presença de uma
abertura entre os recifes, e por outro, coincidindo com a aber-
tura, o paleocanal do Rio Doce, que em 1965 teve a sua de-
sembocadura desviada para o Estuário Potengi. A conjunção
destas duas estruturas faz que as ondas alcancem a linha de
costa com alto conteúdo energético e por conseqüência com
alto poder erosivo.

Levantamentos de campo realizados nos meses de maio se-
tembro de 2001, de parâmetros oceanográficos e meteorológi-
cos, permitiram reavaliar e atualizar os dados históricos de cli-
ma de onda, correntes e ventos existentes, os quais juntamente
com as informações obtidas de batimetria, sedimentologia, ben-
tos e ainda uma análise das fotografias aéreas e dos trabalhos
anteriores sobre a região, permitiram a elaboração de um proje-
to de proteção deste trecho costeiro. Este projeto elaborado por
solicitação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, é
constituído de uma obra do tipo quebra-mar, com 200 m de com-
primento e posicionado na cota batimétrica de - 2 m. Esta estru-
tura irá dissipar, em parte ou totalmente, a energia das ondas que
atingem a costa, e ao mesmo tempo favorecer o aparecimento
natural de uma zona de deposição, com possíveis aproveitamen-
tos futuros relacionados com o turismo.

CONFIGURAÇÃO 3-D DOS SEDIMENTOS TERCIO-QUATERNÁRIOS BASEADA EM INVERSÕES DE DADOS
GE:OFíSICOS ELÉTRICOS E ELETROMAGNÉTICOS, REGIÃO COSTEIRA DE CASCAVEL-CEARÁ.

Luciano Soares da Cunha; Raimundo Mariano Gomes Castelo Branco
Laboratório de Geofisica de Prospecção e Sensoriamento Remoto -LGPSR
Centro de Ciências -Departamento de Geologia - Universidade Federal do Ceará

A integração de técnicas geofisicas que empregam princípios
elétricos e eletromagnéticos e suas respectivas técnicas de inversão
e modelagem de dados foi aplicada de forma a fornecer urna visão
geral do arçabouço geológico para aquela área. Foi selecionada urna
área no Mlmicípio de Cascavel que situa-se na porção sudeste do
Estado do Ceará, limitando-se com os municípios de Pindoretama,
Horizonte, Beberibe, Chorozinho, Ocara, Pacajus e sendo banhado
pelo Oceano Atlântico. Compreende área irregular de 822 km2, lo-
calizada na carta topográfica Beberibe, Folha SB.24-X-A-IT. A área
estudada está totalmente inserida em um contexto geológico domi-
nado pelas coberturas sedimentares cenozóicas, representadas pe-
los litotipos da Formação Barreiras que estão recobertos pelos De-
pósitos Flúvio-aluvionares. As sondagens elétricas verticais foram
realizadas com arranjo Schlumberger utilizando AB máximo de
400m onde foram feitas 4 SEV's na área de estudo. Cada sonda-
gem consistiu de 22 leituras. De posse dos dados das SEV's foi
executado um Caminhamento Elétrico (CE) com arranjo Wenner
onde o espaçanlento entre eletrodos foi a = 60 m. A extensão desse
CE foi de 800m com leituras feitas a cada 20m. C011l relação à
aquisição de dados eletromagnéticos foram medidos 160 pontos
com as seis configurações de espaçamento e de dipolos possíveis,
agrupados em 6 perfis. Tais perfis foram orientados paralelamente
as principais vias não-asfaltadas da área de pesquisa, a cada 100
metros, com estações espaçadas de 40 metros. A interpretação con-
junta dos dados EM e ER indicam a seguinte configuração estrati-
gráfica para:aquela área: a) Canlada geoelétrica superficial que possui

reduzida espessura «5m) e não foi identificada no limite noroeste
(NW) da área de estudo. É associada aos sedimentos arenosos in-
consolidados e insaturados dos Depósitos Flúvio-aluvionares e apre-
senta resistividade entre 600-2000 Ohm.m., b) Camada geoelétrica
arenosa que apresenta urna pequena variação de espessura na área
de estudo (8-13 m) sendo associada aos sedimentos arenosos litifi-
cados e saturados da porção superior da Formação Barreiras e apre-
senta resistividade entre 150-600 Ohm.m., c) Camada geoelétrica
argilo-arenosa que exibe uma grande variação de espessura (2-30
m) apresentando uma grande redução no sentido NE-SW. É associ-
ada aos sedimentos argilosos da porção inferior da Formação Bar-
reira. As maiores espessuras são encontradas em depressões no em-
basamento cristalino e possui resistividade muito baixa, entre 5-15
Ohm.m., d) Camada geoelétrica saprolítica que apresenta as maio-
res espessuras em urna região compreendida entre as posições 200
a 800 de todos os perfis (exceção Perfil LSCX4), onde o topo do
embasamento cristalino encontra-se em profundidades maiores. Tal
variação de espessura fica entre 4-20 m e de resistividade entre 20-
63 Ohm.m. sendo relacionada ao intemperismo fisico-químico atu-
ante sobre as rochas cristalinas que compõem o embasamento e e)
Rocha cristalina "sã" que apresenta resistividadeda ordem de 2000-
3000 Ohm.m. A principal conclusão deste trabalho indica que a
integração de dados geofisicos com diferentes princípios foi bem
adaptada ao estudo desta área, sendo aconselhável a sua extensão
em outras áreas.

email p/contatos:mariano@ufc.br.x7hmp@ufc.br
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CORRENTES DE RETORNO: UMA ANÁLISE PRELIMINAR DE CARACTERíSTICAS MORFODINÂMICAS

Gustavo Dafferner; Antonio H. da F. Klein; Delamar Schumacker; Ana C. Andrade
Universidade do Valedo Itajaí - UNIVALI. Centro de Tecnologias da Terra e do Mar - CTTMar. CP 360. Itajaí, Se, Brasil. CEP
88302-202. klein@cttmar.univali.br

Correntes de retorno são correntes fortes e estreitas per-
pendiculares à linha de costa que fluem em direção ao mar.
Estas são caracteristicas para praias intermediárias e têm sido
estudadas por representarem um risco não permanente aos ba-
nhistas, ocasionando freqüentes resgates e afogamentos, além
disso, são responsáveis por transportar sedimentos e dispersar
poluentes e larvas de organismos para fora da costa. Neste tra-
balho são apresentados os resultados de um experimento de 5
dias realizado na praia Brava, Itajaí, S.C., onde se determinou
a velocidade de deriva e as características morfológicas de uma
corrente de retorno. Simultaneamente analisou-se o clima de
ondas incidente, vento predominante, tipo de onda na arreben-
tação. Além disso, realizou-se o acompanhamento da praia em
toda sua extensão (2700 metros), onde foram medidas as dis-
tâncias entre cúspides e mega-cúspides, o espaçamento entre
as correntes de retorno e a quantidade destas em toda praia.
Para a determinação da morfologia da praia e zona de surfe
foram realizados perfis irradiados de um ponto por toda a área
da corrente, delineando o canal e os bancos de areia adjacentes
a esta. Os experimentos referentes às velocidades de deriva
foram realizados através do método da triangulação, onde dois
teodolitos monitoram o deslocamento de corpos de deriva (flu-
tuadores humanos) através da corrente, em intervalos de 30
segundos. Os corpos de deriva monitorados apresentaram as

seguintes velocidades médias para cada dia de experimento:
0,37; 0,31; 0,31; 0,33; 0,36 (m/s). As respectivas alturas de
ondas no momento da quebra (Hb) foram: 0,94; 0,87; 1,17;
0,84; 1,23 (m). Os dados referentes aos periodos das ondas
foram respectivamente os seguintes para cada dia: 8,0, 7,8 ,
7,2 , 7,25 e 9,2 (s). O tipo de onda predominante foi mergu-
Ihante e o vento se alternou entre as direções O e NE, exceto
no último dia em que predominou um forte vento do quadrante
SE. Durante o periodo em que a corrente foi monitorada, esta
migrou gradativamente para o sul, posicionando-se obliqua-
mente á praia. No primeiro dia foram observadas 9 correntes
de retorno em toda praia, nos dias seguintes o número de cor-
rentes foi reduzido para 8 mantendo-se até o momento em que
ocorreu um aumento na energia das ondas e o número reduziu-
se para apenas 1. O espaçamento médio entre as correntes foi
de 150 metros e não foram observadas correntes de retorno na
porção sul da praia. A relação entre o número de correntes e a
extensão da praia, em que foram observadas (1700 metros),
apresentou uma média de 5 correntes de retorno por quilôme-
tro. As correntes foram classificadas nos quatro primeiros dias
no estágio Forçado/Crescimento (deposicional) com valores
de ômega (Hb/Ws. T) inferiores à 2,5. A única corrente encon-
trada no último dia foi classificada como Corrente Controlada
Topograficamente, forçada contra o promontório norte.

A ORIGEM DO SISTEMA BARREIRA/LAGUNA HOLOCÊNICO DA REGIÃO DE TRAMANDAí, RIO GRANDE DO
SUL, A PARTIR DA MIGRAÇÃO DE UMA BARREIRA COSTEIRA DURANTE O HOLOCENO INFEIRIOR

Sérgio R. Dillenburg; Luiz J. Tomazelli; Felipe de A. Travessas; Luiz C. P. Clerot; Gustavo S. Torres
Universidade Federal do Rio Grande do Sul- Instituto de Geociências
Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica
CP 15001 - Porto Alegre, RS 91509-900 Brazil sergio.dillenburg@ufrgs.br

O sistema deposicional do tipo barreira/laguna de Traman-
daí integra o denominado sistema barreira/laguna IV, de idade
holocênica, definido por Villwock et ai (1986). Este sistema ocor-
re ao longo dos 640 km de extensão da costa do Rio Grande do
Sul. Segundo estes autores, o sistema IV teria sido formado há
cerca de 5,6 ka, por ocasião do clímax da Última Grande Trans-
gressão. Recentemente, Dillenburg (1994) e Oshmann et aI.
(1999), apresentaram idades de C-14 entre 1,8 e 7,5 ka obtidas
de amostras de depósitos lagunares deste sistema, na região de
Tramandaí. Estas idades indicam a existência de uma barreira
costeira há pelo menos 7,5 ka nessa região.

Dois furos de sondagem à percussão (sistema SPT) execu-
tados em 200 I, ao longo de um perfil transversal à linha de cos-
ta, sobre a barreira holocênica, na região de Tramandaí, revela-
ram novas e importantes evidências sobre a origem e evolução
deste sistema barreira/laguna.

O furo de sondagem FS-IO, com 19,45 m de penetração
(18,45 m abaixo do nível do mar -anm), executado na margem
lagunar da barreira, alcançou o substrato pleistocênico a uma
profundidade de 16,60 anrn, e revelou uma idade de 9,62 ka
para a amostra FS-IO-09 (14 m anm) e uma idade de 8,84 ka
para a amostra FS-I0-07 (12 m anm). Estas duas amostras re-
presentam uma litofácies lamosa, com 9 m de espessura, rica
em matériil.0rgânica (10-15%), de cor cinza escuro (N3), depo-
sitada em um ambiente de fundo lagunar. Esta litofácies encon-

tra-se sobreposta por uma litofácies arenosa (areia :ftna),com 4
m de espessura, de cor verde clara (10GY5/2), representando
depósitos praiais e de leques de sobrelavagem de barreira cos-
teira. Esta litofácies arenosa é sucedida por uma reeorrência da
litofácies lamosa de fundo lagunar, com 4 m de espessura, cuja
única amostra datada (FS-IO-03), coletada a 3 m anm, apresen-
tou uma idade de 4,65 ka.

O furo FS-09, com 13,45 m de penetração (12,45 m anm),
executado na margem oceânica da barreira, alcançou o subs-
trato pleistocênico a uma profundidade de 11,10 m anm e re-
velou idades de 6,95 ka para a amostra FS-09-11 (10 m anm)
e 6,44 ka para a amostra FS-09-09 (8 m anm), ambas repre-
sentando uma litofácies lamosa, com 3 m de espessura e apre-
sentando as mesmas propriedades da litofácies larnosa do furo
FS-I0. Esta litofácies é sobreposta por uma litofácies areno-
sa (areia fina), com 9 m de espessura, de cor amarelo pálido
(5Y8/1), correlacionável à litofácies arenosa de barreira cos-
teira do furo FS-IO.

Estes novos dados estratigráficos e geocronolÓgicos indi-
cam a existência de uma barreira costeira posicionada mar aden-
tro, há cerca de 9,62 ka atrás, com o nível do mar situado a, no
máximo, 16 m abaixo do nível atual. Entre 9,62 ka e uma idade
intermediária entre 6,44 ka e 4,65 ka, esta barreira migrou no
sentido do continente, originando o sistema barreira/laguna IV
(Holocênico) na região costeira de Tramandaí, RS.
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IMPACTOS DA OCUPAÇÃO ANTRÓPICA NO FENÔMENO DA EROSÃO COSTEIRA AO LONGO DO LITORAL
ORIENTAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Ronaldo F Diniz1 & José M. Landim Dominguez2
ICEFET-RN,2UFBA

A região litorânea oriental norte-rio-grandense se apre-
senta como aquela de maior densidade populacional do Esta-
do, com numerosos e preocupantes cont1itos com o meio
natural, estes intensificados substancialmente nos últimos dez
anos, onde vem se registrando forte acréscimo nas ativida-
des humanas, com a criação de novos municípios, constru-
ção de novas estradas, residências e casas de veraneio, im-
plantaçiio de atividades industriais e comerciais e um expres-
sivo aumento da exploração pela indústria do turismo. A in-
t1uência antrópica nos processos erosivos que atuam ao lon-
go da linha de costa estudada se inicia ainda no interior da
área continental, com a redução no aporte de sedimentos t1u-
víais, gerada pela construção de açudes e barragens, passa
pelo uso e ocupação irregular de áreas da região costeira con-
tinental e se estende até a fàixa de praia, com a construção de
obras d,~contenção à erosão e de auxílio à navegação.

Um dos problemas mais sérios identificados no litoral ori-
ental potiguar diz respeito à fomm de urbanização das áreas cos-
teiras vizinhas à linha de costa. A implementação de arruamen-
tos em disfunção com a morfologia da linha de costa gera arru-
amentos disformes com a morfologia costeira, com ruas dispos-
tas transversalmente à linha de costa e os últimos imóveis já
edificados na faixa de praia. Quando estes imóveis, instalados
irregulall11entena faixa de praia, passam a sofrer erosão causa-
da pelo ataque das ondas e marés, providências imediatas são
tomadas no sentido de se constmir obras de contenção à erosão
costeira. A falta de estudos prévios, com decisões, urgentes e

intempestivas, para a constmção dessas obras de contenção, tem
gerado uma série de impactos negativos e acumulativos. A COllS-
tmção de muros de concreto visando à proteção individual de
propriedade provoca o aumento da energia das ondas e, conse-
qüentemente, a intensificação da erosão nos terrenos vizinhos
que ainda não dispõem de estmtura de contenção, forçando os
proprietários desses terrenos a tomarem atitude idêntica e, desta
forma, contribuindo para o revestimento, em concreto e blocos
rochosos, de extensos segmentos de linha de costa. A presença
destas estmturas pode também ser responsável pela remoção do
prisma sedimentar praial, com tendência à eliminação da praia
recreacional existente à sua frente, além de comprometer seria-
mente o aspecto paisagístico local, atrativo natural dos mais
importantes para o ecossistema costeiro.

Cerca de 8% da linha de costa oriental norte-rio-gran-
dense já possuem obras de contenção à erosão costeira, gran-
de parte destas obras tendo sido edificada nos últimos dez
anos e, na sua grande maioria, sem a realização de estudos
hidrodinâmicos.

A grande valorização econômica dos terrenos próximos
à linha de costa, a ausência de uma legislação específica, a
desobediência à legislação existente, o descumprimento de
critérios técnicos mínimos necessários e, muitas vezes, o des-
conhecimento dos riscos existentes, foram identificados como
os principais fatores responsáveis pelos grandes danos an-
trópicos causados à linha de costa e praias deste segmento
litorâneo.

TRANSPORTE E DEPOSiÇÃO DE SEDIMENTOS AO LONGO DO TRECHO COSTEIRO PRAIA DE PONTA
NEGRA-VIA COSTEIRA, NATAL-RN.

Ronaldo Fernandes Dinizl, Leão Xavier da Costa Netol e Luís Parente Maia'
lCEFET-RN,2UFC

A área estudada compreende um segmento costeiro com
cerca de 6 km de extensão, incluindo as praias de Ponta
Negra ,: Via Costeira, no município de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte. Este trabalho está fundamentado no le-
vantamento sistemático de perfis praiais em 6 pontos pré-
determinados, enumerados de I a 6 e locados no sentido S-
N, com o perfil I localizado nas proximidades do Morro do
Careca (Praia de Ponta Negra) e o perfil 6 nas vizinhanças
do Hotel Pirâmide (Via Costeira). Estes perfis foram de-
senvolvidos, ininterruptamente, ao longo de 15 meses, no
período compreendido entre maio/98 e julho/99, a partir dos
quais foram calculados seus volumes e determinadas as res-
pectivas taxas de sedimentação e erosão por regressão line-
ar.

No contexto geral, os resultados evidenciaram um trans-
porte de sedimentos dominante de Sul para Norte, regis-
trando-se acresção nos perfis 1,2 e 5 e erosão nos perfis 3,
4 e 6. As taxas de sedimentação para os perfis I, 2 e 5 foram

respectivamente de 10,7, 34,3 e 9,1 m3/m ano, enquanto
para os perfis 3, 4 e 6 as taxas de perda foram respectiva-
mente de 14,2,20,4 e 16,1 m3/m ano.

A tentativa de correlação entre os perfis mostrou que os
mesmos variaram de forma independente, excetuando-se os
perfis I e 4, os quais apresentaram um bom coeficiente de
correlação (R = 0,873), sugerindo um deslocamento de sedi-
mentos do perfil I para o perfil 4, durante o período de junho
a novembro/98.

Apesar da expressiva quantidade de dados disponíveis,
ainda não foi possível identificar padrões de correlações mais
abrangentes e melhores definidos, fatos estes possivelmente
relacionados às complexidades da morfologia praial e con-
seqüentes padrões de refração de ondas, além de variações
climáticas, principalmente aquelas relacionadas à ação de
fenômenos do tipo "EI Nino" e "La Nina", tomando-se evi-
dente a necessidade de uma série de dados ainda mais ampla
e durante uma maior número de anos.
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UTILIZAÇÃO DE SGI NA CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA DE SEDIMENTOS DA PLATAFORMA.

CONTINENTAL DE CABO FRIO - RJ, BRASIL
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Assinaturas Ambielltais consistem na consulta à base
de dados, a partir da definição de uma ocorrência de inte-
resse, objetivando identificar as características ambientais
da área alvo através de planimetrias. O objetivo desse tra-
balho consiste na utilização do Sistema de Análise Geo-
ambiental SAGAlUFRJ, visando a caracterização da suite
de minerais pesados em sedimentos superficiais de fundo
da plataforma continental interna adjacente ao Cabo Frio

- RJ, através de Assinaturas Ambientais das classes textu-
rais areia, areia com lama, lama com areia e lama. O SAGA
possui três módulos básicos: MONTAGEM, TRAÇADOR
VETORIAL e ANÁLISE AMBIENTAL (Assinatura, Mo-
Ilitoria e Avaliação Ambiental). Para a análise de minerais
pesados foram utilizadas as frações tamanho areia fina (2,0

- 3,0 t) e areia muito fina (3,0 - 4,0 t) de 32 amostras de
sedimentos superficiais da referida área, coletadas com au-
xílio do busca-fundo Van Veen, em julho de 1995 durante
a operação PROCAM IV. A separação dos minerais leves
e pesados foi feita utilizado-se o líquido denso bromofór-
mio. A fração de minerais pesados foi submetida à separa-
ção com ímã de mão (fração fortemente magnética) e ímã
ventosa (frações atraível e não atraível). As estimativas
visuais referentes aos minerais pesados foram realizadas

com auxílio de lupa binocular, televisão, câmera e softwa-
re Snapp, acoplados a um computador IBM. Mapas de dis-
tribuição espacial dos minerais pesados identificados, bem
como de cada fração obtida foram gerados com auxílio do
programa SUI/er for Windows 6.04, pertencente ao Labo-
ratório de Geoprocessamento - LAGEOP/UFRJ. A con-
versão desses arquivos para arquivos no formato raster está
sendo efetuada a partir do conversor TIFF2RST. Os maio-
res teores totais de anfibólio preto (19,6 %), biotira (7,0
%) e zircão (18,6 %) foram obtidos a sudeste da ilha de

Cabo Frio; epidoto (35,9 %), granada (14,9 %) e turmali-
na (22,9 %) a nordeste da referida ilha; anfibólio verde
(50,9 %), ilmenita (43,8 %), magnetita (31,3 %) e sillima-

nita (59,8 %) ao norte da ilha de Cabo Frio; muscovita
(15,8 %) e rutilo (18,8 %) ao sul da referida ilha. A:; Assi-

naturas Ambielltais das classes texturais areia, areia com
lama, lama com areia e lama estão sendo efetuadas no Vis-
taSAGA (versão for Windows do módulo de ANALISE
AMBlENTAL), sobre os mapas de distribuição espacial
dos minerais pesados identificados em termos totais e das
frações fortemente magnética, atraível e não atraível, vi-
sando a caracterização da suite de minerais pesados asso-
ciada a cada classe textural da área em apreço.

LONG AND SHORT TERM COASTAL EROSION IN SOUTHERN BRAZIL

Luciana Slomp Esteves1; Elírio Ernestino Toldo Jr. 2, Sérgio Rebello Dillenbu~, and

Luiz José Tomazelle
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-
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2 Universidade Federal do Rio Grande do Sul-Instituto de Geociências - Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica
C P 15001 - Porto Alegre, RS 91509-900 Brazil (.~ergio,dillenburg@ufrgs, br)

Rio Grande do Sul (RS) is the southernmost state in
Brazil. Open sandy beaches dominate the 630-km long
shoreline that is 76% still undeveloped. Less than 5% of
the state's population (totalling 9.7 million people) live
in coastal cities. However, coastal population is growing
faster than the state's average since 1990. Although in-
tense erosion is widely accepted along the beaches of
Conceição lighthouse and Hermenegildo, the extent of
erosion along RS shores is still a c'ontroversial issue. Dis-
cussions arise from the contrasting results presented by
studies addressing coas tal erosion in RS. Recent DGPS
monitoring indicates that about 80% of the RS shoreline
is eroding; wave refraction studies indicate that it is ma-
inly stable, and long-term coas tal evolution modeling
reveals a predominantly prograding shore for the last 5
ka. This work critically evaluates published data on long-

and short-term causes of coastal erosion in RS, in an at-
tempt to point the unanswered questions that could mi-
nimize the debate. The analysis include sea-Ievel rise,
concentration of wave energy due to large-scale coastal
topography, and sand deficit as the long-term cau ses of
erosion, and storm surges, concentration ofwave energy
due to small-scale submerged features, interfererlce in
the longshore sediment transport, and human activities
as the short-term causes. Discrepancies in shoreline chan-
ge results are a matter of the temporal scale in question

and what are the causes that play a significant role on it.
For coastal management purposes short-time events re-
present far greater hazard than long-term trends. Reaso-
nably, it is necessary to better understand the relation of
storms, sand budget, and beach erosion in RS to support
decision-making processes.
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MINERAIS PESADOS DO DELTA DO RIO PARAíBA DO SUL, RJ
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, Departamento de Geologia, LAGEMAR, UFF, 2 IndÚstria Nucleares do Brasil (lNB), 3 Departamento de Geologia, UFRJ

A planície costeira ao norte da foz do rio Paraíba do Sul, exce-
tuando-:;e a área do delta, constitui-se de uma faixa arenosa estreita
entre a linha de costa e as falésias do Grupo Barreiras a oeste, pos-
suindo lUIla suite mineralógica peculiar. Trata-se de minerais pesa-
dos de mteresse econômico como a monazita, zirconita, rutilo e
ilmenita que vêm sendo explorados há várias décadas pelas Indús-
trias Nucleares do Brasil (INB). Esta planície costeira formou-se a
partir do máximo transgressivo do Holoceno que ocorreu há 5.100

anos passados. Após o esculpimento da falésia no BalTeiras, a pla-
nície co:;teira foi sendo formada por sucessivas acresçôes de cristas
de praias alternadas com áreas de baixo relevo.

Com o objetivo de identificar novas reservas a INB, iniciou-
se um programa de avaliação de novas áreas. Um dos alvos pro-
postos foi a área justamente ao norte do delta do rio Paraiba do
Sul onde há contribuições de sedimentos trazidos tanto pelo rio
como erodidos do Barreiras.

A partir de informações pretéritas de radiometria, foram
estabelecidos 18 perfis transversais às cristas arenosas. Em
três destes perfis foram executados 25 km de perfilagem de
GPR com uma antena de 200 MHz e dados coletados a cada
50 cm. Os pontos de sondagem foram distribuídos ao longo
dos perfis de forma a caracterizarem as cristas mais pro-
missoras e tendo como base os resultados da exploração atual
da INB. Foram realizadas 103 sondagens com testemunhos
contínuos, com comprimento variando entre 3 e 8 metros,

totaJizando 452m de testemunhos.
Os resultados de GPR permitiram identificar as diversas

unidades sedimentares, o contato inferior com o Barreiras e o
nível do lençol freático, além, de terem sido essenciais para o
posicionamento das sondagens. Os resultados das sondagens
integrados aos dados pretéritos indicam que as maiores con-
centrações têm formato alongado na direção das cristas e lo-
calmente podem chegar a 55 - 75%, mas em camadas de pe-
quena espessura. As concentrações de minerais pesados dimi-
nuem em profundidade apresentando valores inexpressivos em
profundidades superiores a 3 - 5 m. Quanto à mineralogia, de
maneira geral, existe uma predominância de anfibólios e piro-
xênios e secundariamente de granadas. A ilmenita,juntamente
com a magnetita, aparecem como o terceiro mineral em ter-
mos de abundância relativa, porém apresentando teores nor-
malmente baixos, menores que 10%. Os outros minerais de
interesse econômico - zircão, rutilo, leucoxênio, e monazita,
apresentam igualmente baixos teores, normalmente menores
que 3%. Teores elevados de ilmenita e zircão estão presentes
apenas localmente, principalmente nas proximidades do con-
tato com o Barreiras.

A partir dos resultados encontrados e face à importância desse
bem mineral, propõe-se a continuidade da pesquisa em outras
áreas da planície costeira, bem como na plataforma continental
rasa, à luz do que tem sido feito em outros países.

DISTRIBUiÇÃO DOS FORAMINíFEROS NOS CANAIS ITAPARlCA E SALVADOR, BAíA DE TODOS OS SANTOS, BAHIA

Juzenilda Figuerêdo; Altair Machado
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Rua Caetano Moura, 123, Federaçào, CEP 40210-340. Salvador-BA.
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A Baía de Todos os Santos (BTS) é a segunda maíor reentrân-
cia costeira do Brasil, com uma área de 1.259 km2. Dois canais
cortam a baía, o canal Salvador (estação S), que apresenta uma
batimetria irregular com altos topográficos e algumas depressões,
destacando a maior profundidade da ordem de 102 m, e o canal
ItapaJica (estação I), que tem cerca de 2 km de largura e profundi-
dades inferiores alO m. Com objetivo de avalíar a distribuição
qualí-quantitativa das espécies de foraminíferos e relacioná-Ios
com o tipo de substrato, em função das variações físico-químicas
da água e da granulometria do sedimento de fundo, foram coleta-
das 12 amostras, 5 na estação I e 7 na estação S. Trezentas testas
de cada amostra foram isoladas e identificadas, observando-se
que a [;mna representativa da estação I é constituída por 1.231
indivíduos, distribuídos em 24 gêneros pertencentes a 79 espéci-
es; a amostra com maior número de espécie é a 14 (45 espécies), e
a com menor número é a I3 (5 espécies). As espécies mais abun-
dantes são: Ammonia beccarii (40,70%), Bolivina striatula
(3,17%), Cibicides pseudoungerianus (3,57%), Elphidium discoi-
dale (4.55%), Nonionella atlantica (1,71%), Nonion depressu-
lUIll (1,46%) e Poroeponides lateralis (20,39%), onde o teor de
cascalh:J varia de 0,01 % a 35,84%, areia 1,89% a 92,19%, e lama
6,85% a 98,10%. A lama é composta de carbonato (20,83% a
44,26%) e siliciclásticos (55,74% a 79,17%). A fauna rcpresenta-
tiva da estação S é constituída por 1.983 indivíduos, distribuídos
em 43 gêneros pertencentes a 139 espécies; a amostra com maior
número de espécies é a SI (81 espécies), e a com menor número é
a S6 ( 18 espéeies). As espécies abundantes são: Archaias angula-
tus (12,10%), Amll10nia beccarii (5,14%), Cibicides akinerianlls

(1,06%), C. pseudoungerianus (1,0 I %), Elphidiull1 discoidale
(5,35%), E. poeyanum (1,16%), Eponides repandus (2,67%).
Nonionella atlantica (0,71 %), Nonion grateloupi (1,21 %), Pene-
roplis carinatus (6,05%), P. pertusus (0,96%), Poroeponides la-
teralis (5,09%), Quinqueloculina angulata (0,86%), Q. disparilis
curta (8,07%), Q. lamarcl.:iana (4,29%), Q. parkeri (1,06%), Q.
polygona (0,91 %), Q. seminulum (0,86%), Q. venusta (1,66%),
Textularia agglutinans (1,46%), T. conica (1,06%), e T. gramen
(5,75%), onde a fração cascalho variou de

°
a 6,02%, areia de

36,47% a 99,49%, e lama de 0,01 a 62,90%. A lama carbonática
tem percentuais menores (19,36% a 33,48%) que a lama silici-
elástica (48,72% a 80,64%).

A análíse de classificação numérica indica que os diferentes
tipos de sedimento encontrados no canal Itaparica e no canal Sal-
vador são utilizados como fator de distribuição das espécies. No
canal Salvador o substrato é arenoso onde as espécies Peneroplis
carinatus e Archaias angulatus têm maior abundância e no canal
Itaparica o substrato é areno-Iamoso onde a espécie Poroeponi-

de.l' lateralis é a mais abundante. Os maiores valores de frequên-
cia e riqueza de espécies são verificados na entrada da BTS (esta-
ção S), onde os valores médios dos parâmetros fisico-quimicos
por estação indicam águas mais profundas e com maior energia.
Estes parâmetros diminuem, acompanhando a diminuição da pro-
fundidade, da energia e da taxa de oxigênio (canal Itapalica). Os
parâmetros bióticos e abióticos, nas diversas amostras refletem a
existência de uma relação direta entre a diversidade e as frações
granulométricas. A diversidade aumenta com o tamanho do grão,
o mesmo ocorrendo em relação à profundidade.
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o presente trabalho consiste nos levantamentos dos dados bati-
métricos e sonográficos do estuário do Rio Potengi, no Estado do
Rio Grande do None (RN), que abriga a principal zona portuária do
Estado. Pelos seus aspectos fisicos e econômicos, o estuário do Rio
Potengi tem sido escolhido para pesquisas nos mais variados ramos
da ciência. Desta forma, o estudo detalhado da morfologia de fundo
é de extrema importância para a compreensão atual da dinâmica
estualina e atualização da carta náutica n0802 da Diretoria de Hi-
drografia e Navegação (DHN). Esta é também uma região que apre-
senta um processo acelerado de erosão em algumas das margens e
assoreamento do canal principal de navegação, dificultando a en-
trada e saída de embarcações de grande porte no estuário.

'O objetivo principal da pesquisa foi identificar a morfologia
de fundo e elaborar uma linha de contorno atual do estuário, a
partir da imagem Landsat 7-ETM+, obtida em 04 de agosto de
2001, fotografias aéreas na escala de 1:8.000, bem como análise
batimétrica e sonográfica associadas a coleta de sedimentos.

Os levantamentos ecobatimétricos foram realizados ao lon-
go de perfis perpendiculares e paralelos à calha do Rio Potengi,
totalizando 64 perfis, utilizando-se ecobatímetro da marca Odom
modelo Hydrotrac, operando na freqüência de 200 kHz. Para
cada "spike" registrado no papel do ecobatímetro, anotou-se o
posicionamento geográfico com o auxílio do GPS da marca Furu-
no modelo GP-31 corrigido via link de rádio com os dados do
DGPS (Global Differential Positioning System) da marca Furuno
modelo GR-80. Os dados sonográficos foram obtidos com sonar

de varredura lateral da marca Odom modelo Hydrotrac, utilizan-
do a freqüência de 200 kHz, e da marca EG&G modelo 260, ope-
rando na freqÜênciade 500 kHz. Sendo que os sedimentos foram
coletados com draga pontual do tipo "fim Veen". Em laboratório
todas as profundidades registradas foram reduzidas a um datum
constante onde o zero relativo aproxima-se do zero absoluto esta-
belecido para o nível de águas de baixa mar, em seguida foram
analisados e filtrados para corrigir eventuais erros.

De acordo com a morfologia de fundo atual observa-se que
as zonas de maiores profundidades se encontram junto às mar-
gens côncavas do estuário. Nas margens convexas um avançado
preenchimento sedimentar contribui para o crescimento lateral
em direção ao canal estuarino. O mapa batimétrico revelou a
presença de duas zonas morfológicas distintas: (1) Zona do Ca-
nal Principal apresentando em média 170 metros de largura e
profundidade na faixa de 8 metros, constituindo-se claramente
na continuação da linha de talvegue do Rio Potengi que acom-
panha sua margem e (2) Alto Fundo do Estuário, zona definida a
partir das isóbatas menores que 5m que se distribuem contor-
nando toda a borda do Rio Potengi, abrangendo a área desde a
Ponte do Igapó até a sua foz. Esta zona é caracterizada por apre-
sentar bancos de areia e planícies lamosas. Os registros sono-
gráficos permitiram a identificação de diversos padrões de fun-
do, incluindo campos de dunas subaquáticos, que podem atingir
até 3m de altura e 70m de largura próximo a foz, bancos de
areia, planícies lamosas e arenitos de praia.

,
PROVINCIAS SEDIMENTARES DA PLATAFORMA CONTINENTAL DO NORDESTE DO BRASIL

G,SS Freire'; w,F.S Filho'; D.F. Gomes'; SF. Lima'; L. H. U. MonteiroI

ILaboratÔrio de Geologia Marinha e Aplicada, PGGJvI, Programa REMPLAC

A Plataforma Continental Jurídica Brasileira (PCJB) da re-
gião Nordeste do Brasil possui cerca de 1,6 milhões de km2 sen-
do, até o momento, pouco conhecida, do ponto de vista geológi-
co e geofisico, apesar dos levantamentos já efetua dos. Essa ca-
rência de informações dificulta o estabelecimento de políticas e
estratégias governamentais relativas a utilização de recursos
naturais (bióticos e abióticos) da plataforma continental dessa
região, situada entre o Delta do Parnaíba e Salvadora.

Como parte das atividades desenvolvidas no âmbito Progra-
ma "Avaliação da Potencial idade Mineral da Plataforma Conti-
nental Brasileira (REMPLAC)", e em cumprimento às Diretri-
zes e Linhas de Ação estabelecidas no IVo e VOPlano Setorial

para os Recursos do Mar (1994-1998 e 1999-2003), elaborou-se
um levantamento dos dados existentes que apresentamos agora.

A plataforma continental do Score Nordeste, possui uma lar-
gura média de 63 km, apresentando largura máxima de 112 km,
na altura do Delta do Parnaíba, limite da área, e mínima de 41
km em Tremembé, município de Icapuí, à leste de Fortaleza, e
112km no limite leste da área, na região próxima da Ponta dos
Três Irmãos, RN 21 km, cobrindo uma área de aproximadamen-
te 21km2. Na plataforma interna, em quase toda a sua extensão,
observa-se um primeiro e pequeno declive, abrangendo a cota
batimétrica de O a 15 metros, com uma maior freqÜência na isó-
bata de 10 metros e declividade variando em tomo de 1:670.
Esse declive é característico e constante, sendo considerado como
o gradiente de passagem da parte emersa para a platafOlIDa con-
tinental. Via de regra, mostra-se estreito e nas proximidades de
Fortaleza apresenta sua largura mínima, alargando-se tanto para
leste como para oeste, chegando a apresentar 8 km de largura.

A definição de províncias sedimentares das platafonnas con-
tinentais baseia-se em vários parâmetros condicionantes, entre
eles textura, teor de CaCO}, associações carbonáticas, grau de
retrabalhamento dos componentes bióticos, proporção relativa
de feldspato, composição mineralógica dos componentes lito-
clásticos, etc.

A análise dos parâmetros acima descritos demonstrou que o
mais indicado para os sedimentos seria subdividi-Ios em duas
províncias sedimentares, Carbonática e Siliciclástica, de acordo
com o teor de CaCO;, maior ou menor que 50 %, respectiva-
mente. Foram definidas as seguintes fácies organógenas: maer!,
formado, princil,.Ilmente, por talos livres ou ramificados de al-
gas coralíneas, onde predominam as do gênero Lithothaminium,

seguidas de moluscos, fragmentos de Halimedas, briozoários e
foraminíferos; areias e/ou cascalhos de Halimeda, fOlIDlda pre-
dominantemente de artículos de Halimeda, seguida de forami-
níferos, moluscos e algas coralíneas; biodetritos, fomlada por
uma mistura de fragmentos de moluscos, briozoários, foraminí-
feros, algas coralíneas e/ou Halimedas, onde as algas caJcárias
não são predominantes; foraminíferos e vermetídeos.

As areias siliciclásticas são, via de regra, palimpses!o, apre-
sentando, os componentes bióticos retrabalhados. A fração are-
nosa é composta de grãos de quartzo subarredondados a arre-
dondados com a superficie brilhante, podendo apresentar-se, al-
gumas vezes, foscos e picotados. Quanto aos minerais pesados,
foi detenninada uma predominância de granada, homblenda,
turmalina, epidoto, ilmenita, zircão, estaurolita, rutilo e grana-
da. Os minerais leves são representados por quartzo, feldspatos
e micas.
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DETEF~INAÇÃO PRELIMINAR DA SENSIBILIDADE AMBIENTAL DA COSTA DO DENDÊ-BAA DERRAMES DE ÓLEO

Leonardo Maximiliano Bittner de Freitas1 & José Maria Landim Dominguer
I Estudante de graduação em Geologia da UFBA, 2Laboratório de Estudos Costeiros CPGGIUFBA

Mapas de sensibilidade ambiental a derrames de óleo
são de grande importância na gestão de áreas litorâneas sob
influência de atividades petroleiras, classificando os
ecossistemas de acordo com sua importância ecológica, sua
vulnembilidade e suceptibilidade ao impacto pelo óleo. Isso
permite uma priorização das ações remediadoras e a
determinação de estratégias de limpeza e proteção da costa
no caso de um acidente, o que reduz as chances de um grande
impacto ambiental e dessa forma auxilia na preservação dos
recursos naturais, além de reduzir os elevados custos
referentes à limpeza e indenizações que as empresas
reponsáveis pelo acidente têm de dispender quando o óleo
atinge áreas de alta sensibilidade.

A Costa do Dendê está situada no baixo-sul do estado
da Bahia e possui grande variadade de tipos de costa, com
belas praias e ricos ecossistemas, o que tem incentivado o
rápido desenvolvimento do turismo, atividade que depende
da manutenção da qualidade ambiental da região. Dessa
forma, cinco APA's foram criadas nos último anos, sendo 4
estaduais e uma municipal, englobando praticamente todo
o seu litoral.

Localizada imediatamente a sul da Baía de Todos os
Santos, onde há um terminal e uma refinaria da Petrobrás, a
região está sob influência de navios que transportam petróleo
e derivados e navegam próximos à este trecho da costa. Além
disso, existe a perspectiva de que gás natural venha a ser

DIAGNÓSTICO GEOLÓGICO-AMBIENTAL DAS PRAIAS DA COSTA DO DENDÊ-BAHIA

Leonardo Maximiliano Bittner de Frei/as', José Maria Landim Dominguez2, AbíUo Carlos da Silva Bitencourt e Franz Rangel Silva
I Estudante de graduação em Geologia da UFBA, 2Laboratório de Estudos Costeiros CPGGIUFBA.
3Laboratório de Estudos Costeiros CPGGIUFBA, 4Estudante de graduação em Engenharia Civil da UFBA

Este trabalho teve por objetivo realizar uma
caracterização ambiental integrada das praias da Costa do
Dendê, definindo os principais processos geológicos e
oceanográficos atuantes assim como as características
geomorfológicas e problemas ambientais da costa, provendo
informações fundamentais para a gestão do ambiente cos-
teiro.

A área estudada localiza-se no trecho do litoral baiano
conhecildo como Costa do Dendê, que se estende desde o
limite sul do município de Itacaré, na foz do rio Tijuípe, até
o limite norte do município de Valença, na foz do rio
Jequiril;á. A região apresenta trechos de grande beleza
cênica, o que tem impulsionado um acelerado
desenvolvimento do turismo. Praticamente todas as suas
praias estão inseridas nas 5 APA's - Áreas de Proteção
Ambiental existentes na área, sendo 4 estaduais e uma mu-
nicipal.

A região está situada no contexto geológico da Bacia
de Camamú, que é uma bacia de margem continental passiva
e apresenta arenitos, carbonatos e folhelhos datados do
Meso/Cenozóico. A morfologia bastante recortada da linha
de costa, com inúmeras reentrâncias, canais, ilhas, além de
uma grande baía, é uma herança geológica da estruturação
em blocos falhados da bacia. A atual configuração da linha
de costa é resultado da combinação desta herança geológica
e das variações do nível do mar durante o Quaternário,
principalmente da Última Regressão Marinha ocorrida
durante o Holoceno.

Os trabalhos de campo foram feitos durante 15 dias,
sendo realizado um amplo registro fotográfico e uma coleta
sistemática de informações sobre as praias, além de
coletados sedimentos da face da praia a cada 1 km, num
total de 168 amostras, mais 14 amostras de sedimentos

coletados em falésias, recifes de coral, terraços marinhos,
foz de rios e minerais pesados da praia. Utilizando imagens
de satélite (Landsat-7) foram mapeados a linha de costa
atual, recifes de coral e bancos de areia, além dos
ecossistemas costeiros. Os dados de campo foram sistema-
tizados e introduzidos num Sistema de Informações Geo-
gráficas, permitindo a geração de inúmeros mapas temáticos
que constituíram a base para o diagnóstico da região.

A Costa do Dendê foi dividida em 6 setores: (I) Guaibim,
(lI) Ilhas de Tinharé e Boipeba, (1Il) Pratigí, (IV) Baía de
Camamú, (V) Península de Maraú e (VI) Itacaré. Para cada
um destes setores foi determinada a deriva litorânea efetiva
a partir da integração de indicadores morfológicos e de
diagramas de refração gerados com o software Mike21.

De acordo com suas características geomorfológicas fo-
ram mapeados os seguintes tipos de linha de costa: praias
arenosas bordejadas por terraço arenoso, praias arenosas
com recifes em franja, costa bordejada por falésias de
arenito, carbonato ou embasamento, que podem ou não
apresentar praias arenosas em suas bases, e mangue externo
sobre recife. Além disso foram determinados os trechos da
linha de costa em equilíbrio, progradação e erosão, e as
características morfodinâmicas das praias, classificando-as
em dissipativa, intermediária, refletiva e protegida, sendo
associado a cada tipo o risco para os banhistas.

A região está próxima da rota de navios petroleiros e
em todo o trecho estudado há a incidência episódica de
pequenos derramamentos de óleo que causam impactos
maiores ou menores de acordo com as características da
linha de costa. Foram encontrados resíduos de óleo em 52%
dos pontos descritos e lixo antrópico como sacos plásticos,
garrafas, etc.em 90% dos pontos, muitos de origem
internacional.
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explorado na Bacia de Camamú, o que intensificaria as
atividades da indústria petrolífera na região.

A ocorrência de um grande derramamento de parafina
na Costa do Dendê no início do ano de 2001, com grandes
prejuízos ambientais e sócio-econômicos, chamou a atenção
da sociedade para o risco que o trânsito de navios
transportando derivados de petróleo traz para os ambientes
e para a economia da região. Além disso, a incidência
episódica de pequenos derramamentos de óleo em todo o
trecho estudado, suja as praias e afasta os turistas.

Neste trabalho a hierarquização dos ambientes costeiros
foi feita baseada no sistema de classificação de sensibilidade
ambiental desenvolvido pelo NOAA - V.S. NationalOceanic
and Atmospheric Administration, tendo sido adaptado às
peculiaridades existentes na área estudada. O grau de
sensibilidade da linha de costa é controlado pelos seguintes
fatores: a) exposição à energia de ondas e marés; b)
declividade da costa; c) tipo de substrato; d) produtividade
e sensibilidade biológica dos ecossistemas.

Utilizando imagens de satélite Landsat-7 foram

mapeados a linha de costa atual, bancos de areia e os
principais ecossistemas costeiros como recifes de wral e
manguezais. Durante os trabalhos de campo foram feitos
168 pontos de descrição da costa com intervalos d(: cerca
de I Km e em cada um foram coleta dos sedimentos na zona
intermaré para determinação da granulometria, efetuada a
medida da declividade da face de praia, além de realizado
um amplo registro fotográfico. Todas as informações foram
estruturadas e introduzidas num Sistemas de Informações
Geográficas, o que permitiu a geração de vários mapas
temáticos.

O setor mais sensível a um derrame de óleo compreende
as Ilhas de Tinharé e Boipeba, que possuem recifes de coral
em franja vivos ao longo de quase toda a linha de costa, o
que faz com que as praias tenham baixíssima energia,
possibiltando o desenvolvimento de manguezais sobre estes
recifes. Em seguida vem a Baía de Camamú, que possui
praias com baixa energia e vastos manguezais, seguida pelas
praias de Pratigi, da Península de Maraú, de Guaibim e por
último, com a menor sensibilidade, o setor de Itacaré.

PROCESSAMENTO SíSMICO DE ALTA RESOLUÇÃO VERTICAL PARA GEOLOGIA MARINHA.

Ivan Daniel Della Giustinal e Alexandre de Pinto Braga1
IPetrobras /EP-SSE/SC/ESUB/GM, lPetrobras /UN-BAlATEX/PS

O conhecimento geológico pormenorizado do leito e su-
bleito marinho tem se mostrado de vital importância para
subsidiar a instalação de unidades de produção,
equipamentos de fundo, ancoragem de plataformas, dentre
outros.

A caracterização geológica tem mostrado ser impres-
cindível para o projeto destas instalações, otimizando custos
com o correto dimensionamento e, sobretudo,
individualizando áreas com potencial de risco geológico,
áreas que devam ser evitadas ou indicando soluções para
minimizar riscos. A pesquisa geológica do leito e subleito
marinho se dá, principalmente, nos primeiros 100m abaixo
do fundo do mar.

Para o estudo geológico são utilizadas várias ferramentas
tais como: sísmica de reflexão, imageamento por sonar, tes-
temunhagem, ecobatimetria dentre outras. Destas, a sísmica
de reflexão é a ferramenta por excelência para caracterizar
a geologia em subsuperficie. Hoje, a sísmica está voltada
para a pesquisa de petróleo, sendo seus parâmetros de
aquisição e processamento direcionados para sua
investigação.

Este trabalho propõe, a partir dos dados sísmicos já dis-
poníveis, obter avanços na resolução vertical dos estratos

sedimentares mais rasos, visando obter ganhos para o
conhecimento geológico do subleito marinho.

Foram utilizados como base para o trabalho dados
sísmicos 3D multicanal, onde foram realizados estudos em
relação ao afastamento fonte-receptor e sua relação com o
ganho em freqüência.

A eliminação dos sinais provenientes dos receptores
mais afastados, em detrimento da conseqüente perda de mul-
tiplicidade, resulta em um grande incremento no conteúdo
de freqüência. O estiramento maior que ocorre nos traços
mais afastados, ao se aplicar a correção de velocidade, tende
a atenuar o conteúdo de freqüência e, consequentemente, a
resolução vertical.

O resultado mostra um ganho expressivo em resolução
vertical. Enquanto o dado sísmico convencional apresenta
resolução de camadas de 5m e conteúdo de freqüência abaixo
de 100Hz (para o subleito), no dado processado obtivemos
uma resolução muito superior, onde pode-se individualizar
camadas sedimentares de até 1,5m, com obtenç:ão de
freqüências da ordem de 300Hz. Este ganho propicia um
enorme incremento para o detalhamento geológi,co do
subsolo marinho, consequentemente um ganho no entendi-
mento da geologia marinha.
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ANÁLlSE MULTITEMPORAL DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNiCíPIO DE GUAMARÉ-RN, COM BASE
EM PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO E SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICO.

AIFedo Marcelo GrigioU; Venerando Eustáquio Amarou; Helenice VitafI-3,4
'Pós-Graduaçãoem Geodinâmicae Geofisica/UFRN,CP. 1596,Natal-RN,59078-970;2BolsistaANP; 3Dep,Geologia/UFRN;
4, Pesquisador do CNPq, grigioma@yahoo,com

o Estado do Rio Grande do Norte possui duas zonas ambi-
entais distintas: a terrestre e a marítima, que se caracterizam
como zonas homogêneas em relação aos recursos naturais, Nes-
tes cenários está inserido o município de Guamaré, objeto de
estudo deste trabalho e que tem por objetivo geral mapear e
interpretar a evolução do uso do solo, tendo como base o uso
de uma metodologia para a interpretação multitemporal de pro-
dutos de sensoriamento remoto aéreo e orbital, dentro de um
ambiente SIG, A área em estudo localizada no do litoral do
Estado, apresenta ampla exploração petrolífera, salineira e com
grande expansão da carcinicultura, Guamaré apresenta aproxi-
madamente uma área de 260 Km2, com altitude que varia de
um a vinte metros em relação ao nível do mar e temperatura
média anual de 28 a 29°C. Observa-se na região a confluência
de diversos tipos de uso e ocupação do solo que demonstram
um mosaico geoambiental complexo com características fisi-
cas e sÓcio-econômica-ambientais muitas vezes contíguas, em
região extremamente frágil do ponto de vista ambienta!. O uso
integrado do sensoriamento remoto com os sistemas de infor-
mações geográficas, aliados às novas técnicas de geoproces-
samento, oferece possibilidades ainda pouco exploradas na
geração de informações sinópticas e precisas para avaliação
das características geoambientais, Neste trabalho, utilizou-se
produtos digitais de sensoriamento remoto orbitais (satélites
SPOT4 - HRVIe Landsat 7-ETM+,faixas multiespectraisdo
visível-infravermelho) e aerotransportado de alta (fotos aéreas
verticais) e baixa (fotos oblíquas de reconhecimento) altitude,
cuja estratégia de tratamentos consistiu na interpretação visual

monoscópica sistemática dos padrões de cores e arranjo textu-
ral nos produtos fotográficosdo SPOT4 - HRVIdejaneiro de
1996 em composição RGB-321 e RGB-NDVI21, do Landsat 7

- ETM+ de janeiro de 2001 em composição RGB-542 e RGB
com as razões de banda 7/4-5/4-4/3 respectivamente, de forma
a conduzirem à seleção das principais categorias que compori-
am o mapa temático de uso e ocupação do solo da região, No
produto fotográfico do satélite SPOT 4 - HRVI foi possível
identificar 18 classes: cidades; área industrial; poços de extra-
ção de petróleo; salina: evaporadores e cristalizadores; cultura
temporária e temporáría e permanente; manguezal; manguezal
degradado; mata de caatinga densa e rala; oceano; lagoas; pla-
nície interdunar; dunas móveis/planície interdunar; duna mó-
vel; planície de inundação/maré e solo exposto, No produto
fotográfico do satélite Landsat 7 - ETM+ também foi possível
identificar 18 classes, diferenciando apenas do ano de 1996
peja identificação da classe de "áreas de produção de camarão

marinho" e, por não ter sido identificado à classe mangue de-
gradado, Uma vez identificado e confeccionado este banco de
dados multitemporaJ dos produtos de sensoriamento remoto,
partirá para as anáJises dentro de um ambiente SIG 's, podendo
estes produtos ser diretamente comparados com outros mapas
(geomorfoJogia, geologia, etc,) e aprimorados no sentido de se
entender a dinâmica geoambiental da região, em um processo
contínuo e altamente informativo, envolvendo deste modo, os
habitantes locais, os pesquisadores e os administradores res-
ponsáveis pelas tarefas de planejamento, monitoramento e ges-
tão ambientais, na busca de soluções salutares ao município.

CARÁTER DE ECO DE PARASOUND NO DELTA SUBMARINO DO AMAZONAS

Guísela Grossmann'; Alberto G, de Figueiredo Jr.'; Jurandyr Schmidt2

'Departamento de Geologia, LAGEMAR/UFF; 1 PETROBRAs

O rio Amazonas corta uma bacia de drenagem de 7xI06km2
e possui a maior vazão do mundo, correspondendo a 20% de
toda a drenagem de água para os oceanos, O suprimento sedi-
mentar à plataforma continental é de aproximadamente 1.2 x
109toneladas por ano, o que faz com que seja o segundo do
mundo, em termos de descarga de sedimento. Com tamanha
descarga sedimentar, o rio constrói um delta submarino que se
estende desde a foz até a plataforma externa. A sedimentação na
Plataforma Continental Amazônica é controlada pela descarga
fluvial do rio Amazonas, pela circulação estuarina e pela dinâ-
mica das marés, que atuam na redistribuição e deposição dos
sedimentos. A distribuição superficial dos sedimentos na plata-
forma, à noroeste do rio Pará, é marcada pela presença de sedi-
mentos teITígenos, compostos por lama na platafonna interna,
passando a areias na plataforma externa. Sedimentos carbonáti-
cos ocolTem restritos à plataforn1a externa e se concentram em
frente à foz do rio Amazonas.

Exi,tem vários trabalhos que diferenciam o caráter de eco de

sísmica monocanal, mas não há uma classificação específica para

os tipos de eco obtidos com o sistema Parasound, que utiliza uma

freqüência de 4kHz obtida através de parametrizações produzin-

do um sinal sísmico com penetração no sedimento superior a ob-

tida no sistema 3,5 kHz e com melhor resolução. Os perfis sísmi-

cos produzidos possuem diferentes cores, as quais estão relacio-

nadas à amplitude do eco, facilitando a visualização de feições e a

geometria das camadas. Além disso, o sinal sísmico pode ser vi-

sualizado quanto a sua variação em freqüência e amplitude do

sinal. Em função dessas características é possível uma análise mais

detalhada no estudo do earáter de eco produzido por este sistema.

Os dados digitais de subfundo, coletados pelo sistema de

Ecossonda Parasound, foram obtidos pela equipe da Univ, de

Bremen, a bordo do navio alemão Meteor, durante o cruzeiro

34/4, com a participação da equipe do LAGEMAR. Foi realiza-

do um processamento utilizando-se dois softwares, o SENT da

Univ. de Bremen (Alemanha) e o SEISMIC UNIX da Cenler for

Waver Phenomena da Colorado School oI Mines. Após o pro-
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cessamento os dados foram plotados e interpretados para se dis-
tinguir os diferentes tipos de eco encontrados.

No processamento foi feita uma filtragem de freqüências
aplicando-se filtros passa-banda para se eliminar os ruídos e
melhorar a visualização do sinal sísmico.

Foram interpretados dez perfis, sendo três perpendiculares
a linha de costa e o restante paralelos. Os tipos de eco encon-
trados foram classificados como: Tipo S: reflexão forte do si-
nal em superficie e ausência de refletores em sub-superfici-e
(semelhante ao tipo IA de Damuth, 1975); Tipo SS: refletores
de sub-superficie plano-paralelos e de grande continuidade la-
teral (semelhante ao tipo IB de Damuth, 1975); Tipo SP: refle-
tores em sub-superficie, semi-prolongados e intermitentes (se-
melhante ao tipo lIA de Damuth, 1975). Os tipos S e SS são

característicos da região mais proximal à foz do Amazonas,
enquanto que o tipo SP só foi encontrado a noroeste da foz. Os
perfis permitem ver nitidamente a progradação dos sedimen-
tos provindos do rio Amazonas sobre areias relíquias a frente
do delta submarino. Todavia, os refletores em subsuperfie são
muitas vezes mascarados devido a atenuação do sinal sísmico
provocada pela presença de gás metano, que é muito abundan-
te nessa região.

A utilização do caráter de eco na interpretação da distribui-
ção de fácies sedimentares, estratigrafia e caracteriza:ção de
ambientes de sedimentação tem sido uma ferramenta de grande
importância para a geologia, pois permite uma visualização de
conjunto mais rápida e serve para orientar as amostragens em
pontos chaves.

LIMITES DA ANTE PRAIA E PLATAFORMA INTERNA DO LITORAL NORTE DO RS
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Diferentemente do restante da plataforma continental e
da planície costeira do Rio Grande do Sul, o setor de ante-
praia, definido entre a zona de arrebentação até -15/-20 m
configura-se num setor de pouca informação. Geologia, bati-
metria e sonografia detalhados pelo projeto Petrobras/UFPR/
UFSC/ FURG/UFRGS pennitiram determinar os limites ex-
ternos de dinâmica e aspectos evolutivos da antepraia e pla-
taforma interna numa seção do litoral norte do estado, em 80
km ao longo da costa e 30 km ao largo, até a profundidade de
-50 m. A antepraia demonstra um condicionamento dado tan-
to pela morfologia da plataforma continental interna, refle-
tindo aspectos da herança geológica em condições pretéritas
de evolução da costa, quanto pela morfodinâmica marinha
atual e sua distribuição sedimentar. As análises estão emba-
sadas em 6 perfis perpendiculares e 8 longitudinais à costa,
com 887 km de perfil agem bati métrica de detalhe, 770 km de
sonografia, 188 amostras de fundo da plataforma continental
e antepraia, com a sedimentologia e fauna de 96 amostras
coletadas nos 23,31 m de seção em 27 testemunhos. Foram
ainda efetuados 11 perfis batimétricos na antepraia até -15
m, com 55 amostras da antepraia e 4 no setor praial, totali-
zando 343 amostras sedimentares. O geoprocessamento dos
dados, correlacionado ao mosaico de 12 grupos sonográficos
permitiu detalhar a morfologia e cobertura sedimentar, mos-
trando um fundo regular e baixos gradientes com setores con-
trolados por fatores morfo-estruturais. Perfis transversais es-
tendidos até os -40 m caracterizaram o limite morfológico
externo da antepraia (toe), bem definido aos -18 m para o
selOr norte, gradando para zonas de rupturas de gradientes
indefinidos dos -16 a -25 m nos setores Centro e Sul, num
perfil de características erosionais. A correlação dos mapas
texturais e parâmetros estatísticos aos registros de sonar de
varredura lateral revelaram variações na distribuição de oito

fácies principais, subordinadas aos mecanismos de acumula-
ção e retrabalhamento dos sedimentos. Foram definidos 3
setores de distribuição morfo-sedimentar (Norte, Centro e Sul)
num padrão mais heterogêneo na porção Norte e Central da
área, de areia grossa a areia fina, em contraste à porç:ão Sul
onde a distribuição de sedimentos é mais gradual mediante o
afinamento das componentes com a profundidade. Dados dos
testemunhos e da fauna revelaram um condicionamento mor-
fo-estrutural e herança geológica da área como resposta da
antepraia e da própria plataforma interna aos processos evo-
lutivos paleogeográficos de translação da barreira, deslocan-
do a antepraia por sobre ambientes praiais e de lagunas de
retro-barreira pretéritos. Tal processo teria sido responsável
pelas variações sedimentares de ocorrência relíquia e palimp-
sética e mesmo de alguns aspectos do copdicionamento da
topografia antecedente, associados à translação de linhas de
costa e a níveis de estabilização pretéritos, durante a última
grande transgressão, no Holoceno. As fontes de material se-
dimentar são relacionadas a uma herança geológica, refletida
em depósitos palimpséticos e pretéritos remobilizados pela
dinâmica atual, de lamas associadas a antigos ambientes de
paleolagunas recobertos por depósitos praiais e de platafor-
ma junto a depósitos bioclásticos de antigas linhas de praias
afogadas. As características da antepraia na área de estudo
configuram-se pela interação da dinâmica marinha e elamor-
fologia da plataforma continental interna, reproduzi da na dis-
tribuição sedimentar e feições de fundo. Reflete ainda, em
sua morfologia, a influência da herança geológica durante a
translação e ajuste da antepraia, no decorrer do processo de
subida do nível relativo do mar durante o Holoceno.

Palavras chave: sedimentologia, dinâmica de antepraia, pla-
taforma continental, morfologia, testemunhos.
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Variações na distribuição sedimentar na antepraia em 60
km de extensão, do litoral norte do Rio Grande do Sul - Brasil,
definiram 3 distintos setores morfodinâmieos Norte, Centro e
§ul, que resultaram da aplicação do conceito de perfil de equi-
líbrio proposto por Dean~1977) em 11 perfis medidos desde a
zona de rebentação até os -15 nr-de lâmina d' água, e estimados
na análise sedimentar de 55 amostras coletadas na antepraia e
4 no setor praiaL Os perfis foram estendidos até profundida-
Jes além da profundidade de fechamento (-7,5 m para a área),
revelando um equilíbrio no estoque de sedimentos, cujos ajus-
tes indicam, de maneira gcral, sistemas em equilíbrio de praias
dissipativas com fator fonlla m = 0,74 e parâmetro "A" entre
0,063 a 0,0714 e Md de 2,67 a 3,34 f, Apesar da pequena ex-
tensão do segmento, variabilidades foram identificadas, refle-
tindo as tendências de erosão atribuídas ao litoral norte do es-
tado. Os gradientes variaram entre 0,021 a 0,004 com média
em 0,013, considerados como altos para a antepraia superior
0,017, moderados para a antepraia inferior 0,0 I

°
e baixos para

a antepraia média (0,006 a 0,004). Os parâmetros estatísticos
das respectivas distribuições sedimentares revelaram respos-
tas dos tamanhos de grão definidas pelos picos de ocorrências
de suas frações texturais. A relação entre os parâmetros identi-
ficou basicamente duas fácies sedimentares: Fácies A, areno-
sa, bem selecionada, com Mz (2,62 f), Desvio Padrão (d) (0,26),
assime1:ria negativa a perfeitamente simétrico (Sk) (- 0,32 a
0,00 f): e Fácies B, composta de sedimentos mais finos e mo-
deradamente selecionados, Mz (3,378 f), Dp (d) (0,607), assi-
metria levemente positiva (Sk) (0,126 f). Com base das varia-
ções transversais à praia, três zonas de dinâmica foram identi-
ficadas: zonas de alta energia, (-2 a -4 m) de transição (-6 a -9
m) e zonas de baixa energia (-11 a -16 m), Essas zonas são

controladas principalmente pelos processos de transporte e
associadas ao clima de ondas incidente, Tais critérios permiti-
ram classificar a antepraia da região em (a) antepraia superior,
(b) antepraia intenllediária ou transicional e (c) antepraia infe-
rior. A distribuição sedimentar é complementar a outro crité-
rio: o de zoneamento morfodinâmico, sendo espacialmente
definidos três setores principais de distribuição (a) Setor Nor-
te, eom perfis de gradientes moderados (0,010) de exeelente
ajuste, menor variabilidade nas frações texturais e afinamento
progressivo de grãos em direção ao mar, (b) Setor Centro, com
perfis de gradientes variáveis (0,008 a 0,010), alternando dis-
tribuições finas e grossas e (e) Setor Sul, com perfis acentua-
dos (0,017) de pouea variabilidade nas frações texturais, com
afinamento progressivo de grãos em direção ao mar e ajustes
discrepantes além dos -1

°
m, associados a um comportamento

anômalo, de transição para condição de perfis mais suaves para
suL Para caracterizar os limites externos de dinâmica da ante-
praia foram estendidos perfis até os -40 m na platafolma inter-
na, a partir de dados bati métricos, Esses apresentaram a que-
bra de gradiente atribuído ao limite morfológieo extemo da
antepraia (toe), bem definida e situada em tomo de -18 m para
o Setor Norte, gradando para uma transição nos setores Centro
e Sul, com zonas de rupturas de gradientes indefinidas entre -
16 a -25 m, Observa-se que os perfis mantêm-se constantes no
setor de domínio das ondas, com limite em tomo dos -20 m,
revelando para além, na plataforma interna, mudanças drásti-
cas de comportamentos do fundo, condicionados pela morfo-
logia antecedente e distribuição de sedimentos,

Palavras chave: Perfil de equilíbrio, antepraia, praias dissi-
pativas, parâmetros estatísticos,

COMP'ARTIMENTAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DO ESTUÁRIO DO RIO PARAíBA DO NORTE (PB) BASEADA EM
IMAGENS DE SATÉLITE LANDSAT 7 ETM+ E MODELO DIGITAL DE TERRENO
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O estuário do Rio Paraíba do Norte localiza-se na porção
oriental do Estado da Paraíba, O estuário constitui uma planí-
cie flúvio-marinha formada pelos rios Paraíba do Norte (canal
principal), Sanhauá, Paroeira, Mandacaru, Tiriri, Ribeira e Guia,
Situa-s'~ entre as coordenadas 34°47'57 a 34°55'16" de latitu-
de sul e 06°56'55" e 07°07'21" de longitude oeste, Trata-se de
uma área intensamente urbanizada com aproximadamente 260
Km2, envolvendo cinco municípios: João Pessoa (Capital do
Estado da Paraíba), Bayeux, Santa Rita, Cabedelo e Lucena,
todos pel1encentes à região submetropolitana de João Pessoa,

A proposta deste trabalho é a identificação das unidades geo-
mOrfolÓgicasdo estuário do Rio Paraíba do Norte a partir da inte-
gração de dados de sensores remotos orbitais (Landsat 7 ETM+)
e o Modelo Digital de Terreno (MDT) da área pesquisada, A in-
clusão da banda pancromática com resolução espacial de 15 m
possibil itou reunir em uma única imagem as feições texturais (de-
talhamento geométrico) da banda pancromática e as informações

espectrais das outras bandas, resultando uma melhor discrimina-
ção dos alvos, A técnica utilizada na fusão dos dados foi o RGBL

Os processamentos aplicados na imagem foram: razões das ban-
das 5/7-3/1-5/4 combinadas em RGBI, composições coloridas 521
e 453 em RGB e RGBL Para a construção do MDT da área de
estudo, utilizou-se como fonte dos dados amostrais as Cm1as To-
pográficas da SUDENE de 1972, com escala de I :25,000 e eqÜi-
distância das curvas de nível de 10m e os dados batimétrieos
realizados no canal principaL O processo de aquisição destes pon-
tos envolveu basicamente duas etapas: a) digitalização da articu-
lação das cm1as topográficas que cobrem a área de interesse; b)
vetorização das curvas de nível e dos pontos cotados (topográfico
e batimél1ico), O processo de georreferenciamento e vetorização
foi realizado com o software AutoCAD Map 2000, O interpola-
dor adotado foi o modelo grade, também conhecido como glid ou
mal1iz de altitude, sendo utilizado o método mínima curvatura,
As dimensões usadas da grade foram 15x 15 (linhas x colunas), O
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software ERMapper 6.1 foi usado na etapa do processamento di-
gital das imagens de satélite e da construção do MDT.

A superposição dos produtos imagens gerados a partir da
integração digital dos dados do sensor ETM+ com os valores
altimétricos fornecidos pelo MDT petmitiu uma visualização
tridimensional do conjunto dos dados da área juntamente com
suas caracteristicas naturais. Assim, a partir da interpretação dos
atributos de textura e cor das imagens resultantes associados a

um acompanhamento de campo, identificou-se 5 feições geo-
morfológicas, quais sejam: tabuleiro costeiro, vertente, planície
de maré, planície de inundação e bancos de areia. Com a visua-
lização em 3D da sobreposição das imagens com o MDT foi
possível perceber claramente a intlÍnseca relação entre os ele-
mentos naturais presentes na imagem (vegetação, solo, geolo-
gia, geomorfologia) com a topografia, sendo uma boa fonte de
informação para diversos estudos.

ESTUDO TEMPORAL DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO ESTUÁRIO DO RIO PARAíBA DO NORTE i[PB)
POR MEIO DA CARTOGRAFIA TEMÁTICA DIGITAL E DE IMAGENS DE SENSORIAMENTO REMOTO ORBITAL

Luciano da Silva Guedes1.2;Venerando Eustáquio Amaro/.3; Helenice Vitalu.4
1. PÓs-Graduação em Geodinâmica e Geofisica/UFRN, C.P'1596, Natal-RN, 59078-970, 2. Bolsista do CNPq. 3. Dep. Geologia/
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o estuário do Rio Pantíba do Norte está localizado na porção
oriental do Estado da Paraíba entre as coordenadas 34°47'57 a
34°55' 16" de latitude sul e 06°56'55" e 07°07'21" de longitude
oeste. Está inserido numa área intensamente urbanizada, composta
pelos municípios de João Pessoa (Capital do Estado da Paraíba),
Bayeux, Santa Rita, Cabedelo e Lucena. Por estar localizado numa
área urbana em crescente expansão, sofre intensas mudanças não
só no seu quadro fisico, mas químico e biológico resultado dos
conflitos entre meio ambiente e a ocupação desordenada dos cen-
tros urbanos. Este trabalho tem como objetivo principal a análise
multitemporal do uso e ocupação do solo do estuário do Rio Para-
íba do Norte por meio da cartografia temática digital e imagens de
sensoriamento remoto orbital no intervalo de tlÍnta anos (1970 -

2000), integrada a dados geológicos, geomorfológicos, pedológi-
co e a levantamentos de campo. O mapa de uso e ocupação do
solo de 1970 foi confeccionado a partir das cat1as topográficas da
Sudene, escala 1:25.000 e, o atual (2000) foi gerado a partir da
interpretação e vetorização dos produtos imagens resultantes do
processamento digital das imagens Landsat 7 ETM + e SPOT HRV
pancromática. Os dados de uso e ocupação do solo das cartas
topográficas da SUDENE foram geoprocessados (vetorizado, ge-
orrcfercciado c editado) resultando na identificação de 11 classes:
área urbana, vegetação de mangue, agreste, cerrado, mata de res-

tinga, floresta, viveiro de peixe, salina, culturas, cultura de cana-
de-açúcar e coqueiro. Os processamentos aplicados na imagem
Landsat 7 foram: razões das bandas 5/7-311-5/4 combil12:das em
RGBI e composições coloridas 453 em RGB e RGBI. Na Gamada
I (intensity) foi adicionada a banda pancromática do Landsat 7 e a
imagem SPOT pancromática resultando em imagens de resolu-
ção espacial diferentes, contribuindo para uma maior confiabili-
dade na extração das informações. Com isso, no mapa atual de
uso e ocupação do solo foram identificadas 9 classes: área urba-
na, mata ou floresta, vegetação de mangue, viveiro de camarão,
área sem cobertura, coqueiro, culturas, cultura de cana-de..açúcar,
salina desativada. A partir da comparação entre os dois mapas
foram observadas diversas mudanças no quadro fisico da área no
periodo de 1970 a 2000. Algumas associadas diretamente a ação
antrópica, como a expansão da malha urbana e da cultura ele cana-
de-açúcar sobre a vegetação natural, outras resultado da dinâmica
natural do estuário, tais como o aumento da área de bancos de
areia no canal principal. O estudo temporal de áreas costeiras (re-
gião que concentra a maior parte da população) por meio de ima-
gens de sensoriamento remoto orbital e da cartografia digital inte-
grado a dados naturais (gologia, pedologia, geomorfologia), cons-
titui-se numa das fOlmas mais viáveis de monitoramento geoam-
biental.

OS BEACHROCKS COMOCONTROLE AMBIENTAL

Núbia Chaves Guerra & Valdir do Amaral Vaz Manso
LaboratÓrio de Geologia e Geofisica Marinha. UFPE, nschaves@npd.ufpe.br

Na faixa costeira ocorrem linhas de beachrocks que repre-
sentam um importante elemento de proteção costeira, ao mesmo
tempo em que são amplamente utilizados para turismo e lazer,
já que possibilitam a formação de piscinas naturais.

A dinâmica costeira é complexa e resulta principalmente da
intcração entre fatores tais como ventos, marés e descargas fluviais.

Ao atingirem a costa os sistemas de ondas incidentes são
submetidos a transfonnações em águas rasas, gerando padrões
locais de circulação hidrodinâmica fundamentais na definição
morfodinâmica das praias. Quando uma frente de onda incide
frontalmcnte, provoca erosão e o conseqüente recuo da linha de
costa, rcsultando em um processo de difração através da abertu-
ra do beachrock. Quando não existe interferência na hidrodinâ-
mica, as praias ficam expostas às frentes de ondas, tomando-as
mais susceptíveis aos processos erosivos. Assim sendo, quando
o beachrock ocorre de fOlma contínua, geralmente há tendência
da linha de praia crescer em direção à barreira.

Geralmente, quando a morfologia é modelada pela presença
do beachrock, a linha de costa apresenta um traçado sinuoso,
caso contrário à linha de costa será retilinea em decorrência da
ocorrência de ondas frontais que favorecem o transporte de se-
dimentos perpendicular à praia e reduzida deriva litorânea.

Em condições de maré baixa, a linha de beachrocks exerce
proteção natural para a faixa costeira, impedindo que as ondas
atinjam diretamente a praia. À medida que a maré começa a
subir o heachrock deixará de impedir que as ondas alcancem a
praia com alturas gradativamente mais elevadas.

Em condições de maré alta, a energia das ondas que atingem a
praia é máxima, o que gera forte turbulência na zona de an'ebenta-
ção e conseqÜente transporte na direção da corrente predominante.
Sob condição de nível mais elevado, as ondas conseguem ultrapas-
sar o recite, chegando a atingir a faixa de praia. Onde o recife é
praticamente contínuo, a região mostrar-se monótona, apresentan-
do ao longo de toda a zona de extensão da praia, ondas com as
mesmas alturas de arrebentação. Nas zonas onde o beachrock é
descontínuo, as ondas sempre alcançam a praia, independente da
altura da maré, gerando desta maneira uma zona de energia mais
elevada e de grande susceptibilidade à erosão costeira.

A problemática inerente à concepção de uma proteção con-
tra os riscos costeiros pennanece complexa apesar dos avanços
tecnológicos recentes. O conhecimento, principalmente dos ti-
pos de sedimentos e da evolução da linha de costa, pode forne-

cer subsídios técnicos para a locação, ou não, de obras ele enge-
nharia mais adequadas a contenção de processos erosivos.
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CONCREÇÕES FOSFÁTICAS NA PLATAFORMA EXTERNA E TALUDE SUPERIOR DA MARGEM

CONTINENTAL SUL BRASILEIRA
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Concreções fosfáticas (fosforitas marinhas) são estruturas

sedimentares ricas em fósforo formadas a partir da atuação de

antigos processos oceanográficos e climáticos que disponibili-

zaram grande quantidade de nutrientes nas áreas oceânicas. Es-

tes nutrientes elevaram consideravelmente a produtividade pri-

mária refletindo-se como conseqüência, num aumento da sedi-
mentação de detritos ricos em vários elementos, entre eles, o

fósforo. Fatores físico-químicos seriam os reguladores dos pro-

cessos de formação das concreções fosfáticas, por diagênese, na
superficie do sedimento e, consequentemente, a extensão dos

depósitos gerados.

Na costa brasileira já foram citadas várias ocorrências de
fosforitas principalmente nos platôs marginais do nordeste e no
terraço de Rio Grande e o objetivo principal deste trabalho é

apresentar novas ocorrências destas rochas fosfáticas na Mar-
gem Continental Sul Brasileira. Amostras coletadas pelos cru-

zeiros do Programa para Avaliação do Potencial Sustentável

dos Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE)

e pela frota pesqueira de Itajaí (SC), J:;ennitiram indicar a pre-

sença de concreções fosfáticas desde o norte da cidade do Rio

Grande (RS) até a região de São Francisco do Sul (SC), predo-

minantemente em profundidades entre 100 e 500 metros COITes-

pondendo à plataforma externa e ao talude superior. Perfis bati-

métricos obtidos na área revelam que o fundo apresenta-se for-

temente irregular apresentando estruturas pontiagudas com des-

níveis de até 10m de altura.

Além de apresentar, preliminarmente, novas ocorrências des-

ta importante fonte de fosfato este trabalho contribuirá para a fu-

tura avaliação da potencialidade dos depósitos bem como poderá

fornecer subsídios para elucidar alguns conceitos sobre a fosfato-

gênese da região. Entretanto, salienta-se a necessidade da realiza-

ção de estudos mais detalhados sobre a distribuição superficial e

espessura destes depósitos como também novas análises geoquí-

micas e reconstituições paleo-ambientais para se verificar a influ-

ência de correntes de fundo e de ressurgências na formação des-

tes materiais na Margem Continental Sul-brasileira.

ESTUDO DA VARIAÇÃO MORFODINÂMICA DA PRAIA DE ITAMAMBUCA, SP

Shanty Navarro Hurtado*; SamaraCazzoliy Goya**;MoysésGonsalezTessler**
*/nstituto de Geociências da USP (shanty@uol.com.br)
**/nstituto Oceanográfico da USP

Os estudos sobre a variabilidade dos ambientes praiais têm
evidenciado a necessidade da proposição de soluções para os
inúmeros problemas ambientais de origem natural e/ou antrópi-
ca existentes atualmente neste ambiente. O monitoramento de
praias pouco impactadas, através da compreensão das respostas
morfológicas e hidrodinâmicas das mesmas, é tido como um
dos melhores meios de compreensão do ambiente praial, possi-
bilitando um melhor gerenciamento deste ambiente costeiro.

O objetivo principal desse trabalho está centrado na com-
preensão da variabilidade espaço-temporal da praia de Itamam-
buca, situada no município de Ubatuba, litoral norte do Estado
de São Paulo. Esta praia apresenta 1,5km de extensão, baixos
índices de impacto ambiental e está exposta à ação de ondas S e
SE oriundas de frentes frias e resguardada parcialmente pelos
promontórios da Serra do Mar de ondas NE (tempo bom).

Foi feito um monitoramento de 14 meses (março de 2001 a
abril de 2002) com o uso de nível e régua em 3 perfis ao longo
da praia. O primeiro situa-se no centro e sofre ação direta das
ondas tanto de frente fria quanto de tempo bom. O segundo foi
feito na porção NE, onde as ondas de tempo bom (NE) sofrem
refração no costão ali situado e o terceiro perfil situa-se a SW da
praia, próximo ao rio Itamambuca sofrendo ação direta das on-
das e do rio.

Os resultados preliminares deste monitoramento mostram
que esta praia tem dinâmica distinta em cada um dos três perfis

--.-----

estudados com processos erosionais/ deposicionais diferencia-
dos entre si, refletindo a ação também diferenciada dos trens de
ondas. Foi visto que indiferentemente do sistema de ondas pre-
dominante na praia, havia sempre a existência de um segundo
trem de ondas incidindo paralelamente à linha de costa, com
alturas entre O,5 e 1 metro. Com este cenário, pôde-se prelimi-
narmente definir que: 1) durante a incidência de ondas de tempo
bom, o transporte sedimentar é feito principalmente na direção
SW, rumo ao rio Itamambuca; 2) em períodos de pré-frontal, o
transporte inverte seu rumo, sendo orientado principalmente para
NE e 3) nas demais condições meteorológicas, sobretudo quan-
do há o embate de ondas de leste, o predomínio é da dinâmica
"on shore - off shore".

As diferenças climáticas entre os anos de 2001 (considera-
do um ano normal) e 2002 (início do fenômeno El Nino, com
aquecimento das águas do Oceano Atlântico Sul entre 0,50e 20,
segundo INPE,2002) aparentemente causaram diferenças entre
as respostas morfodinâmicas da praia quando comparados per-
fis efetuados no mesmó mês entre os dois anos. Esta situação
dificulta a obtenção de um ciclo de comportamento da praia,
sendo este ciclo superior ao período de 14 meses do monitora-
mento.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:
INPE, 2002 .(htlp:/ /tucupi. cptec. inpe. br/products/clima/portal)
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DESCARGA FLUVIAL DE SEDIMENTOS E SEDIMENTAÇÃO EM RECIFES

RI/Y Kenji P Kikl/chi'; Zelinda Margarida de A. N. Leão'
'Universidade Federal da Bahia. Laboratório de Estl/dos Costeiros, IGEO - CPGG, Bahia, Brasil

o incremento na taxa de acumulação de sedimentos e na
turbidez das águas costeiras são fenômenos apontados com fre-
qüência como causas do declínio de ecossistemas recifais, espe-
cialmente dos ecossistemas da América do Sul. Esses incremen-
tos são atribuídosa processosantropogênicoscomo desmata-
mento. agropecuária, silvicultura, entre outros. Os efeitos veri-
ficados ao nível de organismos e ecossistema são o sufocamen-
to dos corais, branqueamento, aumento na mortalidade parcial
ou total das colônias de corais, etc. O objetivo deste trabalho é
avaliar, numa primeira aproximação, se modificações ambien-
tais implementadas pelo Homem podem ser responsabilizadas
pela acumulação de sedimentos nos recifes da zona costeira do
leste do Brasil. Para tanto pressupôs-se que o intenso desflores-
tamento que acompanhou a acupação do território brasileiro
aumentou o aporte de sedimento nos cursos d'água que desem-
bocam próximos de recifes. Como área de estudo foi seleciona-
do um setor do Litoral Norte da Bahia onde ocorrem recifes nas
proximidades da desembocadura do rio Pojuca. Este ensaio con-
sistiu em monitorar a taxa de sedimentação nos recifes durante
um período de 5 meses, utilizando-se armadilhas de sedimento
cilíndricas, com 10 cm de altura e 6 cm de diâmetro. Além dis-
so, realizou-se uma avaliação da descarga de sedimento em sus-
pensão pelo rio Pojuca em uma campanha de amostragem reali-
zada durante um cíclo de maré de sizígia. Nos meses em que a

taxa de sedimentação foi investigada, no período do verão de
1996 para 1997, verificou-se uma variação de pelo menos uma
ordem de grandeza nos valores da taxa de sedimentação. A taxa
média nos 5 meses resultou em cerca de 0,7 mmlano, a mínima
ocorreu no mês de fevereiro com valor de 0,08 mm/ano e a má-
xima, no mês de março de cerca de 1,7 mmlano. Essas taxas de
acumulação relacionam-se de modo inverso à pluviosidade me-
dida na estação meteoro lógica de Salvador, a cerca de 60 km a
sul da área. A pluviosidade corresponde a períodos de alta ener-
gia, associados a frentes frias de S-SE ou ventos NE muito in-
tensos. Como os recifes crescem em um ambiente aberto à inci-
dência de ondas, períodos de alta energia impedem a deposição
de sedimento, que é posto em suspensão pelas ondas. A sedi-
mentação é mais intensa quando a energia de ondas se reduz e
permite o aprisionamento do sedimento fino pelos recifes. A
descarga diária média na desembocadura do rio Pojuca foi de
51,58 kg, enquanto que a descarga instantânea numa estação 12
km a montante da desembocadura é de 24715.37kg. Isso indica
que mais de 99% do sedimento que chega à zona estuarine do
rio fica retida ali. Esses resultados indicam que não se pode res-
ponsabilizar direta e simplesmente o desflorestamento a impac-
tos nos recifes. Os processos intervenientes na acumulação se
sedimentos nos recifes é mais complexo e exige uma aborda-
gem mais detalhada para seu desvendamento.

REGISTRO DAS VARIAÇÕES DA POSiÇÃO DA LINHA DE COSTA NO BALNEÁRIO PONTAL DO SUL,

DESEMBOCADURA DA BAíA DE PARANAGUÁ - PARANÁ

* M.R. Lamol/r; * C. R. Soares; * L. L. R. Odreski; * A. D. Araújo; * J. C. Carrilho
* Centro de Estudos do Mar - UFPR

A natureza dinâmica das desembocaduras de baías impõe
rápidas variações na sua morfologia, sendo que a posição da
linha de costa varia em resposta a esta dinâmica. No Balneário
Pontal do Sul, situado na margem sul da Baía de Paranaguá, há
uma extensa faixa de restinga que foi formada nas últimas dé-
cadas. As variações morfológicas podem estar diretamente re-
lacionadas aos processos costeiros, fatores climáticos como
frentes frias, ou fatores antrópicos, como o destino de materi-
ais dragados.

Para o presente trabalho, foram realizados caminhamentos
com um equipamento GPS (Sistema de Posicionamento Global)
Rcliance Ashtech no limite entre a vegetação da restinga e a
face praial, aqui considerado como linha de costa. As informa-
ções foram referenciadas a um ponto geodésico, com coordena-
das geográficas de alta precisão, localizado nas dependências
do CEM (Centro do Estudos do Mar, UFPr). Os levantamentos
foram realizados entre 1997 e 200 I, com alguns registros feitos
logo após a passagem de frentes frias, que influenciam direta-
mente estes processos na região.

Soares et aI. (1994) comparando fotos aéreas de diferentes
datas constataram um período deposicional <;Iesedimentos entre
1953 e 1993, com um avanço de 700 m em 40 anos, totalizando
uma área de 856.800 m2. Nos levantamentos recentes realizados
entre 1997-1999 esta tendência persistiu, revertendo-se para ero-
siva até 200 I, quando foram feitos os últimos levantamentos. Neste
trabalho foi feita uma avaliação do deslocamento da linha de cos-
ta entre 1953 c 1997, que foi no máximo de 825 m. Após este

período, constatou-se um recuo aproximado de 400 m até 2001.
A taxa de avanço verificada por Soares et aI. (1994) para o

balneário Pontal do Sul foi de 17,5 m/ano, sendo que em uma
reavaliação desta taxa, o resultado obtido foi de 18,75 m/ano.
Esta diferença pode ser reflexo de um aumento nas taxas de de-
posição sedimentar entre 1993 c 1997, ou a uma diferença entre
os métodos adotados para a avaliação. Nos levantamentos efe-
tuados com o GPS, no intervalo entre 1997-200 I, a taxa de ero-
são foi de 100 m/ano. Conclui-se que houve um incremento nas
taxas de deposição observadas por Soares et aI. (1994) em 1,25
m/ano, e que a taxa de erosão foi cinco vezes maior do que as
verificadas nos períodos deposicionais. Se estas taxas erosivas
persistirem, em pouco mais de cinco anos, a linha de costa do
balneário Pontal do Sul poderá estar novamente na posição de
1953.
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A PROBLEMÁTICA DOS RECURSOS HíDRICOS NA APA DE CANOA QUEBRADA. CE

José Reginaldo Lima VerdeLeal; Luís Parente Maia
(DEGEO/UFC)

A área de Proteção Ambiental de Canoa Quebrada está lo-
calizada na região da desembocadura do Rio Jaguaribe, o maior
rio seco do mundo. Devido à historia evolutiva do rio e ao deter-
minismo climático, apresenta uma série de problemas relacio-
nados com a captação de recursos hídricos. Na maior parte da
planície costeira o empilhamento geológico é bastante simples,
estando composto na base, pelo embasamento cristalino, segui-
do dos sedimentos da Fonnação Barreiras, podendo em alguns
locais apresentar intercalações cretácicas (Açu e Jandaira) da
bacia do Apodi. As flutuações do nível do mar durante o quater-
nário, erodiu parte dos sedimentos existentes e no, fastígio, afo-
gou todo o baixo curso do rio Jaguaribe, transfonnando-o em
uma vasta laguna. Na regressão subseqüente, o rio migrou indu-
zido pelos processos costeiros (transporte litorâneo e eólico)
desde Majorlândia até a desembocadura atual, em percurso da
ordem de 20 Km. Localmente o substrato da APA é fonnado por
antigos depósitos flúvio-marinhos, recoberto na faixa litorânea
por diversas gerações de dunas e depósitos praiais. A análise
conjunta de fotografias aéreas, associada ao estudo de perfis de
poços e a levantamentos geofísicos por métodos eletromagnéti-
cos (EM31 e EM34), mostra a continuidade da planície flúvio-
marinha atual prolongando-se sob as dunas na direção da linha
de costa, marcado por uma camada argilosa escura, que atribui
ao aqüífero inferior características de semi-confinamento. O pro-
blema é que este aqüífero está saturado de água com elevado
teor de sais (29.000 ppm) sendo impróprio para qualquer tipo de
utilização, restando para abastecimento da APA somente o aqü-
ífero dunas superior que é bastante susceptível à contaminação

por cunha salina, colifonnes ou outros agentes patogênicos, e
que é utilizado atualmente para abastecer a cidade de Aracati.
Em tennos de gestão, estas características hidrogeológicas agre-
gam um custo adicional para qualquer tipo de utilização (Lotea-
mentos ou Resorts), para evitar a contaminação do aqüifero, e
se poluído, necessidade de uma fonte externa de abastecimento
(Itaiçaba?), além naturalmente da exigência de um sistema de
tratamento de efluentes.

O detenninismo climático é traduzido na região por um cli-
ma semi-árido com uma distribuição pluviométrica bastante ir-
regular, nonnalmente pouca precipitação e uma alta taxa de eva-
poração. A proximidade do baixo curso do rio Jaguaribe com as
terras férteis da bacia do Apodi, transfonnou a região em um
pólo agroindustrial, que praticamente consome todo o recurso
hídrico superficial que escoa ao longo do ano. Atualmente exis-
tem nos diversos projetos um perímetro irrigado de 3.000 ha,
estando previsto para os próximos anos um acréscimo de mais
13.164 ha. A título de ilustração, a seção do Rio Jaguaribe na
cidade de Jaguaribe apresenta uma vazão média de 70 m1/s(má-
xima de 2.244m3/s e mínima de 2,8 m3/s),enquanto que na cida-
de de Itaiçaba esta vazão é da ordem de 5 m3/s. Nesta última
cidade é feita a captação de água para o abastecimento da região
metropolitana de Fortaleza através do canal do trabalhador, cuja
vazão é da ordem de 5 m3/s,toda a água que chega. Desta fonna,
o abastecimento futuro tanto da área da APA quanto da cidade
de Aracati, com mesma herança geológica, encontra-se comple-
tamente comprometido, caso não seja realizada nenhuma adu-
ção adicional ou transposição para o rio Jaguaribe.

ZONEAMENTO GEOAMBIENTAL DE CANOA QUEBRADA. CE

José Reginaldo Lima VerdeLeal; Luís Parente Maia
(DEGEO/UFC)

Nos anos 60-70 a praia de Canoa Quebrada, no município
de Aracati-Ce, tomou-se o santuário dos "hippies" e "mochilei-
ros" do mundo inteiro. Aquela aldeia de pescadores construída
sobre as falésias vennelhas que se destacam na brancura das
areias de seus imensos campos de dunas, era um atrativo imen-
so para aqueles que ansiavam usufruir a paisagem litorânea no
seu estado natural. O carisma de ícone ecológico era acentuado
pela falta de acessos, que impedia a chegada de carros conven-
cionais ao local numa época em que os buggies e com tração nas
quatro rodas eram raros. Ao chegar a estrada e a invasão de visi-
tantes, alguns ficaram por lá, outros iam e voltavam periodica-
mente. Como a principal atração era o estado natural das cousas
de lá, a infra-estrutura existente foi se tomando insuficiente e o
modelo de ocupação esgotou-se. Antes que aumentasse o caos,
os govemos municipal e estadual decidiram implantar uma Área
de Preservação Ambiental cobrindo uma superfície de aproxi-
madamente 6.300 hectares que se estende desde Canoa Quebra-
da até a foz do Rio Jaguaribe. Associada à instalação da APA
DE CANOA QUEBRADA, foi estabelecido um plano de re-
qualificação do povoado para minorar as deficiências na infra-
estmtura e mitigar os impactos ambientais. Os trabalhos foram
iniciados com um diagnóstico ambiental dos meios físico, bióti-
co e sócio-econômico. Nos estudos geológicos, geomorfológi-
cos e geofísicos utilizou-se fotografias aéreas multitemporais
da região desde 1958 até 2002, levantamentos ecobatimétricos
e medidas de ondas ao longo do litoral e rio acima amostrando
os sedimentos de fundo, direção e intensidade dos ventos, perfis

geofísicos com coleta de amostras perpendiculares à praia, des-
te a foz, até além de Canoa Quebrada. Estes estudos, associados
aos levantamentos da fauna, flora e hidologia, fomeceram su-
porte para individualização das unidades geoambientais englo-
bando tabuleiros pré-litorâneos, planíciesfluvial eflúvio-mari-
nha, paleodunas, planícies de deflação, dunas fixas e móveis,
"beach rocks" e praias. Estas unidades foram mapeadas e en-
quadradas, dentro das tipologias do IBAMA, quanto ao uso e
ocupação do solo, em Areas de Proteção Ambiental e Zonas de
Proteção Prioritária, Proteção Especial. Conservação Príorí-
tária e Conservação Especial. Dentro deste mapa foram indica-
dos corredores preferenciais de deflação, taxas anuais de trans-
porte eólico, sentido das correntes marinhas, cotas do relevo
submerso e, locais de erosão marinha, deposição de areia, praias
com alta e baixa energia, zonas favoráveis à captação de água
subterrânea, penetração de cunha salina, e areias soltas. Isto
serviu de base para sugestão, no planejamento, de trajetos de
buggies, praias preferenciais ou perigosas para banho, áreas es-
carpadas ou com solos instáveis para tráfego de veículos, faixas
contaminadas com água salgada e perigos para a navegação.
Visando a autosustentabilidade da APA de CANOA QUEBRA-
DA, foram sugeridas algumas atividades que possam gerar re-
ceitas para sua fiscalização e manutenção, tais como aerogera-
dores, aqüicultura, trilhas ecológicas, ancoradouros, barracas e
vias costeiras, além de critérios rígidos para novos loteamcntos,
como tamanho mínimo do lote e taxa máxima de ocupação e
controle da poluição dos recursos hídricos e paisagísticos.
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EVIDÊNCIAS DE PAlEOLAGOA NA PLANíCIE COSTEIRA DOESTADO DO PIAuí

Loreci Gislaine de Oliveira Lehugeurl, Mônica Pimenta de Novaes Castelo Branco2 e Ronaldo A.Gonçalves3
IDepartamento de Geologia / UFC, 2 Instituto de Ciências do Mar / LABOMAR / UFC, 3Departamento de Geologia! UFRJ

A Planície Costeira do Estado do Piauí encontra-se delimi-
tada pela Barra do Rio Timonha, fronteira com o Estado do Ce-
ará e o delta do Rio Parnaíba, limite com o Estado do Maranhão.
Na área em estudo, os sedimentos plio-pleistocênicos da For-
mação Barreiras encontram-se recobertos por sedimentos holo-
cênicos, constituídos, principalmente, por dunas móveis. O cam-
po dunar ocorre em forma de cordões paralelos à linha de costa,
com largura aproximada de 2,5 Km, delimitado por meio de in-
terpretação de imagens orbitais do satélite Landsat TM 5 (1995).
As dunas, representadas pelas formas barcanas, cadeias de bar-
canas e transversas (McKee, 1979), migram na direção NE-SW,
sendo comum, no período chuvoso a formação de lagoas inter-
dunares. Entre as localidades de Luiz Correia e Coqueiro ocorre
um campo de dunas fixas sem vegetação, fonnadas por areias

bem seleciondas. A fixação dessas dunas é devido a um capea-
mento arenoso de cor escura, pobremente selecionado, que em
detenninados locais pode apresentar espessura de até 50 cm,
com distribuição espacial representativa, distando da linha de
preamar atual cerca de 500m. Essa camada sedimentar está ca-
racterizada pela presença de conchas de moluscos gastrópodes
dos gêneros Ampullaria (igual a Pomacea) e Bionphalaria. As
espécies classificadas com idade em tomo de 1500 anos AP,
datadas pelo método 14C,pertencem a um ambiente de água doce.
De acordo com a associação dos componentes bióticos, ]ocali-
zação e distribuição geográfica dessa seqüência sedimentar, in-
feri-se para a mesma uma deposição em ambiente de água doce
e ca]ma, podendo corresponder a uma ]agoa interdunar, forma-
da em período de nível de mar mais baixo que o atual

PROPOSTA DE QUANTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO AMBIENTAl COSTEIRA
ÁREA PilOTO: TAMANDARÉ - PERNAMBUCO . BRASil

Damísia Carla Cunha Limal; Tereza Cristina M. de Araújo2
IMestranda em Geociências - UFPE, Pernambuco - Brasil damisia@uk2.net
2Departamento de Oceanografia - UFPE, Pernambuco - Brasil tcma@npd.ufpe.br

Assim como vários outros pontos do ]itoral brasileiro, o
Município de Tamandaré (sul de PE-Brasil) vem sofrendo com
o processo de erosão costeira. É necessário, então, o conheci-
mento das características existentes na faixa costeira da área,
qual seja seu zoneamento, para que, a partir desses dados, sejam
adotados valores representativos, quantificando cada parâme-
tro, e, por fim, somando-se esses valores, chegar a uma qualifi-
cação ambiental costeira. Assim, mediante essas informações,
poderão ser tomadas decisões quanto às medidas de reformula-
ção do Uso e Ocupação de áreas costeiras.

Este trabalho tem como objetivo propor uma metodologia
para cálculo do nível de impacto de uma faixa litorânea, tendo
comoárea pilotoo Municípiode Tamandaré- PE.

A partir de um caminhamento realizado nos dias 11 e 12 de
novembro de 2000, ao longo do litoral do Município de Taman-
daré-PE, foi possível cadastrar as feições costeiras locais ponto
a ponto, com auxílio de GPS, fichas de caracterização que abor-
davam as diversas condições que poderiam ser encontradas,
máquina fotográfica, mapas e ortofotocartas.

Os parâmetros analisados em campo foram: feições locais,
vegetação existente, ocupação urbana e limite da linha de costa.
Utilizando os dados coletados, e considerando valores para cada
item analisado, pode-se fazer a elassificação da faixa litorânea
do Município de Tamandaré-PE, em termos de nível de impacto
a cada trecho.

Somando-se os valores dos parâmetros de cada trecho, em
módulo, pode-se qualificar a área de acordo com o Nível de Im-
pacto: Baixo (30 - 25), Médio Baixo (25 - 20), Médio (20 - 15),
Médio Alto (15 -10), Alto (10 - 5) e Muito Alto (5 - O).Consi-
derando cada trecho (km) como peso numa média ponderada,
pode-se qualificar todo o trecho num Nível de Impacto Total.

O Nível de Impacto Total da faixa litorânea do Município
de Tamandaré-PE foi classificado como médio. O zoneamento
da faixa costeira, aliado à quantificação e posterior qualificação
ambiental, pode confirmar o potencial impactante da interven-
ção antrópica, já que, ao se afastar do centro urbano do Municí-
pio de Tamandaré-PE, este diminui consideravelmente, com a
ressalva de alguns pontos locais.

ANÁLISE MORFOESTRUTURAl E SEDIMENTOlÓGICA DA PORÇÃO OESTE DA PLATAFORMA
CONTINENTAL DO CEARÁ

Samia Freire Lima/!) (21,George Santander Sá Freire(2) , Wellington Ferreira da Silva Filh(2)

IIIBolsista PIBIC. CNPq. (2)Laboratório de Geologia Marinha e Aplicada

A plataforma continental cearense tem urna área de aproximada-
mente 31 mil km2 e urna largura média de 63 km, sendo esta máxima
na altura de Camocim (101 km), e mínima em Tremembé (41 km).

A plataforma interna estende-se até a profundidade de 15
metros e caracteriza-se por um gradiente em tomo de 1:670,
representando a transição da parte emersa para a margem conti-
nental. Este compartimento é normalmente estreito e nas proxi-
midades de Fortaleza apresenta sua largura mínima 8 km, a par-
tir daí alargando-se tanto para oeste como para leste. A cobertu-
ra sedimentar é basicamente areia quartzosa com bioclástos que
em alguns locais parece ser uma sedimentação niveladora, reco-
brindo uma superficie irregular.

A área que abrange a plataforma externa apresenta-se com
menor declividade (gradiente em tomo de 1:1000) e recoberta
por sedimentação predominantemente carbonática, com fTagmen-

tos de algas coralíneas ramificadas e incrustantes. Fisiografica-
mente apresenta várias quebras de declividade, individualiza-
das entre 23 e 30 metros, 40 e 50 metros e 60 e 70 metros. A cota
batimétrica da transição da plataforma externa para o talude se
dá a aproximadamente 80 metros de profundidade

As quebras da platafOlma cearense são do tipo fisiográfica,
original e mediana. A zona de quebra situada à oeste de Fortale-
za apresenta-se mais larga e estreita-se progressivament.e para
leste. Esta morfologia deve-se talvez a uma sedimentação nive-
ladora oriunda da erosão e retrabalhamento da Formação Bar-
reiras, mascarando os antigos patamares.

A porção oeste da plataforma continental do Ceará, situada en-
tre Fortaleza e Bitupitá alonga-se em duas direções principais que
são separadas pelo prolongamento norte do Lineamento de Sobral

A primeira porção com a direção NW-SE tem a seqüência
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dos patamares paralelos à linha de costa, apresentando um ca-
nalligado à segunda porção próximo à isóbata de 25 metros. As
fácies sedimentares predominantes são areia média e areia gros-
sa com a presença de cascalho em alguns pontos mais espaça-
dos, contendo nódulos de Lithotamllium.

A segunda porção estende-se na direção E-W, onde encon-
tra-se depressões de até 20 metros próximo da costa. Há a pre-
sença de areia média, cascalho e alguns nódulos de Lithotam-
Ilium, sendo bastante semelhante à primeira porção.

Em termos gerais, o controlemorfológicoé exercido pela estru-

turação da margem continental, caracterizada pela Bacia do Ceará,
compartimentada por feições transversais nas sub-bacias Camocim-
Piauí, Acaraú e Mundaú. A sub-bacia Camocim-Piauí delimita-se à
oeste pelo Alto de Tutóia e à leste pelo Alto do Ceará, separando-a da
sub-bacia de Acaraú. Já a sub-bacia de Mundaú delimita-se pelo Alto
do Ceará à oeste e pelo Alto de Fortaleza à leste.

O estudo mais detalhado da morfologia superficial integra-
da com a sedimentologia e o arcabouço estrutural da região visa
proporcionar uma base de informações para a melhor explota-
ção de recursos minerais e bióticos da área.

ESTUDOS DOS SEDIMENTOS NA PLATAFORMA RASA NAS PROXIMIDADES DO BAIXO DE MARACAJAÚ.

Williamsda Silva Guimarãesde Lima J & RicardoFarias do Amaral J

J UFRN- CCET- Departamentode Geologia
PPGG - Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofisica
williams@geologia.ufrn.br

ric@ufrnet.br

Os sedimentos das platafonnas continentais são formados
por uma mistura de proporções variadas, de material terrígeno e
carbonático. Estes estão intimamente ligados à história das flu-
tuações do nível do mar durante o Quatemário. De acordo com
Coutinho (1976), a plataforma nordestina é quase que inteira-
mente coberta por sedimentos carbonáticos biogênicos. Segun-
do esse autor, os sedimentos carbonáticos da platafonna nordes-
tina são fundamentalmente, areia e cascalho formado por artícu-
los, fragmentos e restos de organismos inteiros de algas corali-
náceas ramificadas ou maciças, com predominância de artículos
de Halimeda em alguns locais. Os trabalhos se desenvolveram
nas proximidades dos recifes de corais no Baixo de Maracajaú.
Estes se localizam no litoral oriental do Estado do Rio Grande
do Norte, na plataforma rasa em frente ao distrito de Maracajaú
(município de Maxaranguape), distante 64 km ao norte de Na-
tal-RN delimitada pelas coordenada latitude 5° 25' e 5° 45'S e
longitude 35° 14' e 34° 34'W. Foram coletadas 64 amostras de
sedimentos de fundo, utilizando uma draga cilíndrica de 2 li-
tros. Estas amostras foram submetidas à análise granulométrica
e química para determinação do teor de carbonato e matéria or-
gânica. As coletas se sucederam desde a zona próxima a linha
de praia, na isóbata de 6 m até borda externa dos corais. A deter-
minação de cada ponto da coleta foi feita pelo sistema GPS,
admitindo-se uma precisão aproximada de 10 m. O alto teor de
carbonato de cálcio, encontrado nos sedimentos de Maracajaú-
RN, provêm das conchas de moluscos e algas calcárias que ocor-
rem na região estudada. Das amostras coletadas, 42 têm uma

concentração de carbonato biogênico superior a 80% com valo-
res maiores próximo a linha de costa, borda interna dos recifes
de corais e no Baixo de Maracajaú. A concentração de matéria
orgânica nos sedimentos da área estudada varia de 0,58% a
24,06%. A análise granulométrica foi executada nas amostras
com teor de carbonato abaixo de 80% e apenas 09 apresentaram
condições para esse tipo de análise. Granulometrieamente, es-
sas amostras são constituídas por areia grossa, média, fina e muito
fina. Os sedimentos com diâmetro superior ao diâmetro areia
muito grossa são compostos principalmente por carapaças ea-
bonáticas e concentram-se no entorno dos recifes de corais em
profundidades entre 5 m e 11,90 m, bem como, no próprio corpo
de recife. Dentre estes estão os rodólitos que possuem cores va-
riando de amarelo claro a vennelho e fonnas elipsoidais e esfe-
roidais, com tamanhos entre 0,2 em a 0,7 em. A análise micros-
cópica foi procedida na amostra bruta, em caráter exploratório,
onde foi possível registrar a ocorrência de bivalves, gastrópo-
des, ostracodes, fragmentos de briozoários, espículas de espon-
giários, espinhos de equinodermas, opéreulos de gastrópodes e
foraminíferos, estes últimos de maior ocorrência são exclusiva-
mente bentônieos e calcários.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:
Coutinho P. N. 1976. Geologia Marinha da Plataforma Continental A la-
goas-Sergipe. Tese de Livre Docente ao Departamento de Oceanografia

do Centro de Tecnologia, Universidade Federal de Pemambuco, Recife,
112p.

ESTUDO DA EROSÃO MARINHA NA PRAIA DO PONTAL DA BARRA- MACEIÓ/AL

Rochana Campos de Andrade Lima - GEM-CCEN/LABMAK-UFAL - Paulo da Nóbrega Coutinho - LGGM-UFPE
Luis Parente Maia - LGM.A-U FC

A proteção e recuperação de praias constituem hoje una preo-
cupação em escala planetária. A erosão marinha na praia do Pontal
da Barra é um processo cíclico e pontual que não chamava atenção,
por não se ter nenhuma construção sofrendo danos. Porém, em agos-
to de 200 1, o acostamento da via asfáltica que liga Maceió ás praias
do sul do estado foi completamente destruído e os dutos da Petro-
brás e ALGÁS foram expostos no estirâncio superior da praia.

Esse processo mereceu preocupação do Ministério Público,
Instituto do Meio Ambiente-lMA pelas obras de contenção que
possam surgir deste evento, já que as praias do município, desde
o parto de Maceió até a desembocadura da laguna Mundaú, áreas
vizinhas á praia do Pontal da Barra, apresentam-se relativamente
estáveis e em alguns locais em processo de crescimento natural

A área de estudo localiza-se no litoral sul do município de
Maeeió, no bairro do Pontal da Barra que dista aproximadamen-
te 5 km do centro da cidade. U bairro do Pontal da Barra ten
uma linha de costa de aproximadamente 5,5 km e o processo de

erosão desencadeado no mês de agosto passado se estendeu por
500 m, localizado entre a barraca do Ponta I e o píer da Triken

O objetivo deste estudo foi projetar una estrutura que possa
minimizar os impactos gerados, recuperando o perfil natural da
praia, impedindo o recuo da linha de costa e restabelecendo a
morfologia original da praia, detenninada pelas condições lo-
cais da batimetria, clima de ondas, marés, correntes, variações
morfológieas e tipos de sedimentos

Baseado nos dados levantados e considerando a geometria
das estruturas já existentes nas proximidades da área erodida como
os recifes e o pier da Trikem, o tipo de proteção sugerida foi um
quebra-mar semi-submerso, destacado da costa, seguindo a dire-
ção da linha de recife natural. Simulações de detalhes, para situa-
ções de inverno e verão, confirmam os resultados obtidos para as
condições regionais, mostrando o desempenho satisfatório da es-
trutura proposta. dissipando totalmente a energia das ondas e cri-
ando condições favoráveis à sedimentação e proteção da praia.
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ANÁLlSE SEDIMENTOLÓGICA DE AREIAS RECENTES DA PRAIA DE JOÃO FERNANDES (ARMAÇÃO DOS

BÚZIOS. RJ): MORFOLOGIA, MORFOMETRIA E ESTATíSTICA

Rodrigo Carvalho de Lucena I; André Luiz da Si/va Alves I; Si/as Alexandre da Rocha Roberto I; Daniel Rodrigues do Nasci-
mento Junior I; Heitor Fernandes Mothé Filho 2

1 Estudantes de graduação em Geologia da UFRuraIRJ_ rocharoberto@globo.com
2 Professor Msc. do Departamento de Geociências da UFRuralRJ

A Praia João Femandes localiza-se no município de Ar-
mação dos Búzios, na região sudeste do estado do Rio de
Janeiro. Esta praia constitui um importante registro sedimen-
tar, e toma-se assim um bom veículo para estudos de taxas
de sedimentação, análise textural e correlação aos atribuin-
tes que influenciam neste ambiente.

O referido trabalho objetivou obter dados através de aná-
lises proferidas nos sedimentos praiais recentes da fração areia
da Praia João Feranandes, numa forma de aquisição de co-
nhecimentos a respeito dos processos sedimento lógicos en-
volvidos na dinâmica da praia em estudo. Os estudos consti-
tuíram-se na interação de análises mecânica, mineralógica e
estatística.

A análise mecânica se deu por separação granulométrica
de amostras em procedimentos padrões, seguido de estudos
estatísticos numéricos e gráficos dos dados, incluindo verifi-
cação da normalidade das amostras. Por fim, estudos em lupa

ótica para análise mineralógica geral e aspectos preliminares
sobre sua gênese.

O estudo granulométrico e estatístico mostra que os se-
dimentos são bem-selecionados, com moda na classe retida
entre 0,50a 0,25 mm (77,11%). Assim, há uma predomi-
nância de sedimentos grosseiros, cujo controle morfológi-
co pode influir num alto gradiente praial e, conseqüente-
mente, no regime de ondas, que tende a ser mergulhante. A
dissipação de sua energia deve ser importante no transporte
longitudinal de sedimentos e no detrimento das rochas lo-
cais. Os minerais encontrados nas amostragens indicam a
predominância de minerais pesados (81,9%) de granada,
biotita, clorita (freqüentemente observada em contato de al-
teração de biotita) e magnetita, enquanto que nas leves
(18, 1%) encontram-se basicamente quartzo e feldspato. Este
trend mineralógico sugere uma fonte metamórfica para a
fração pesada.

MORFODINÃMICA DA PRAIA DO PAIVA,MUNICípIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

José Diniz Madruga Fi/ho/; Tereza Cristina Medeiros de Araújo1
CCEN-UNESF/FUNESO/; Departamento de Oceanografia da UFPE1

O Estado de Pemambuco apresenta sérios problemas
ambientais em sua zona costeira, resultantes da sua ocupa-
ção. A falta de uma legislação específica faz com que o pro-
blema se agrave ainda mais. A resposta é o aparecimento de
pontos de desequilíbrio, ao longo de todo litoral, onde se
observa uma erosão marinha progressiva, com níveis que
oscilam de moderada a severa.

A praia do Paiva (área de estudo), pertence à Bacia Sedi-
mentar Pemambuco e está inserida geograficamente na faixa
costeira sul do Estado de Pemambuco, no Município do Cabo
de Santo Agostinho, entre os paralelos 8° 15' 76" e 8° 17'

89" de latitude sul, com limite a oeste no meridiano 34° 57'
30" e a leste na linha de costa. Embora faça parte de um
Município da Região Metropolitana do Recife, ainda não é
uma praia urbana.

Dentro desta óptica, com o propósito de melhor aprovei-
tar a zona costeira, como também, alertar a população no
sentido de não construir nas áreas de riscos, foi realizado no

período de maio/97 a março/98 um levantamento morfodi-
nâmico em três pontos distribuídos ao longo da praia do Pai-
va, com o objetivo de classificá-Ia quanto ao seu aspecto
mofodinâmico. Neste levantamento, foi utilizado um nível
topográfico Zeiss Ni 50, com mira topográfica auxiliada por
miras verticais, posicionadas nos pontos de inflexão do ter-
reno, coletados sedimentos superficiais, bem como feitas
observações visuais dos parâmetros da onda.

Para a determinação da relação entre o estágio de uma
praia e as características das ondas e dos sedimentos, seguiu-
se a linha dos trabalhos realizados por WRIGHT & SHORT,
utilizando parâmetro adimensional ômega (W) de DEAN.
Esse parâmetro foi determinado conhecendo-se a altura da
onda da zona de arrebentação (Hb), a velocidade de sedimen-
tação do grão W, e o período (T). Conclui-se, a partir dos
valores encontrados, que a praia em estudo pode ser classifi-
cada como dissipativa(zona de surfe larga, baixo gradiente
topográfico e elevado estoque de areia).

(
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APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE PROTEÇÃO DE ÁREAS COSTEIRAS AO EFEITO DE EROSÃO NO LITORAL
DE CASCAVEL. CE

Luís Parente Maia & Alexandre Medeiros de Carvalho
DEGEO-UFC

Com a sedimentação do conceito de lazer associado às áreas
litorâm:as e a conseqüente intensificação da ocupação de regi-
ões costeiras, os processos de migração sazonal de barras e cur-
sos fluviais, mudanças nos perfis de praia, passaram a ser reco-
nhecidos como geradores de prejuízos econômicos, que resul-
tam na perda de equipamentos urbanos particulares e públicos.
A tomada de consciência por parte do poder público das reper-
cussões destes processos no desenvolvimento costeiro tem fo-
mentado iniciativas em busca de soluções, a exemplo do trecho
do curso do Rio Mal Cozinhado, situado no distrito de águas
Belas do município de Cascavel-Ce, que ao longo dos últimos
anos tem experimentado severo processo erosivo, destruindo
alguns e pondo em risco vários outros equipamentos urbanos à
sua margem.

A migração do canal do rio foi efetivada principalmente de-
vido a diminuição na vazão e competência do rio, advinda dos
processos de construção de represas fluviais ao longo do seu
curso, filVorecendo a progressão do transporte eólico no sentido
de WNW, que introduziu um elevado volume de sedimentos no
seu leito, formando uma barra que migra no sentido de WNW,
forçando o canal do rio a uma migração neste sentido.

Para a efetivação deste trabalho foram feitas medidas de
variação e comportamento das marés na bacia do estuário, de-
terminados os tipos, valor energético e comportamento das on-
das na face de praia e interior do estuário, além de um estudo
das correntes e execução de um levantamento batimétrico de
detalhe,

As principais características fisiográficas do rio correspon-
dem a uma inflexão para nordeste do canal fluvial, no limite SW
do estuário em tomo das coordenadas 589.937 e 9.551.109, de-
vido ao efeito de barramento provocado por uma duna do tipo
parabólica fixa. Deste ponto até as proximidades de um hotel à
margem do estuário, estende-se uma área de manguezal, que
escasseia-se para NE, sendo suplantadas por coberturas eólicas

formadas por pequenas dunas móveis, posicionadas principal-
mente na margem direita do estuário. Nas proximidades da em-
bocadura do rio estende-se uma ampla plataforma de beachro-
cks de sentido SE-NW, a qual atua como uma barreira à Jivre
progressão do fluxo hidráulico, exercendo uma função seme-
lhante a uma barragem.

Na porção interna do estuário as ondas penetram durante as
marés altas, mas são amortecidas durante seu trajeto de 100Az
em direção ao canal principal do rio, e ao incidirem sobre uma
grande barra na entrada do estuário, sofrem refração dirigindo-
se de 158Az, no sentido de NW, atingindo frontalmente o muro
de um hotel posicionado na sua extremidade nordeste. O ângulo
de incidência das ondas, a partir daí, diminui gradualmente no
sentido de SW, voltando a incidir frontalmente com outro hotel
situado no limite interno da área habitada.

As correntes na bacia do estuário foram individuaJizadas em
correntes de vazante e de preamar, com sentidos opostos desen-
volvida basicamente ao longo de uma mesma trajetória ou canal
com pouca variação, demonstrando que as maiores velocidades
de corrente ocorrem no trecho da margem direita do estuálio
entre os dois hotéis.

Considerando-se a proteção da margem e a dinâmica lon-
gitudinal sujeita a ataque das ondas e baixos impactos ambien-
tais, concluiu-se que uma intervenção do tipo enrocamento
aderente, seria a ideal para proteger emergencialmente o patri-
mônio público e privado e ao mesmo tempo possibilitar sua
exploração turística. Está obra seria associada a colocação de
pequenos espigões visando forçar a migração do canal do rio
para oeste. Na realização deste procedimento a primeira etapa
não seria propriamente a construção de uma nova estrutura de
proteção, mas a integração e restauração dentro de parâmetros
técnicos bem definidos das estruturas já existentes (blocos ro-
chosos lançados de forma aleatória) e cobrindo a área de mai-
ores problemas erosivos.

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA PRAIA DE IRACEMA. CE

Luís Parente Maia; Alexandre Medeiros de Carvalho; Leonardo Hislei Uchoa Monteiro
DEGEO/UFC

O primeiro passo para a seleção da alternativa de proteção
mais efetiva é a clara definição do objetivo principal do proje-
to. O objetivo primário pode ser proteger o desenvolvimento
da costa, preservar a praia ou ambos. Estruturas do tipo enro-
camento aderente, espigão ou quebra-mar e engordamento ou
a combinação destas pode satisfazer os objetivos básicos de
cada projeto. O projeto de recuperação de Fortaleza foi elabo-
rado, por solicitação da Prefeitura Municipal de Fortaleza, para
minorar os efeitos das ressacas sobre o aterro da praia de
Iracema.O projeto está dividido em quatro partes principais. A
primeira parte trata dos aspectos históricos e da evolução a
médio c curto prazo da praia de Iracema. A segunda aborda os
aspectos metodológicos para a aquisição de novos dados hi-
drodinâmicos na área de interesse. A terceira parte consiste na
caracterização da área, envolvendo os aspectos geológicos,
meteoro lógicos e hidrodinâmicos, que foram utilizados para a
definiç:io da nova estrutura de proteção. A quarta parte, cor-
responde a uma síntese com ênfase para os parâmetros funda-
mentais para definição do tipo e dimensionamento da estrutu-

ra. A estrutura de proteção costeira definida pelas simulações
trata-se da construção de um quebra-mar semi-submerso com
400 m de comprimento localizado entre um alto fundo e a praia.
A distância para a praia é da ordem de 200 metros. O cálculo
da seção transversal de um quebra-mar deve ser realizado con-
siderando principalmente as características das ondas inciden-
tes para definir o conteúdo energético que será refletido, dissi-
pado ou transmitido através ou sobre, a estrutura. O parcela-
mento da energia das ondas incidentes depende, por outro lado,
do tipo e geometria da estrutura (Inclinação, largura e eleva-
ção da crista da estrutura em relação ao nível do mar). A partir
das relações anteriores, dos parâmetros extremos atuantes na
área: maré máxima de 3,5 metros, onda do tipo Swell responsá-
vel pelas ressacas (Hs = 2,5 metros e Tp.= 20 segundos) foi
definido que o quebra-mar deverá ter uma largura mínima de 4
metros e uma altura de +4 metros acima do nível zero da DHN
para alcançar os valores de transmissão desejáveis, visando o
seu aproveitamento futuro como uma marina de passagem. Con-
siderando as condições de níveis de água e ondas e tendo como
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base a batimetria executada na região e o comprimento da estru-
tura projetada, foi possível estabelecer o peso dos blocos que
irão compor a armadura de proteção da seção tipo do quebra-
mar. A faixa de pesos da carapaça de proteção do quebra-mar
será de W = 3,4 Toneladas, sendo 30% no máximo com blocos
entre 2,6 e 3,4 toneladas, e os 70 % restantes, formados por blo-
cos de rochas graníticas com peso entre 3,4 e 4,3 toneladas. A
carapaça deverá cobrir o topo da estrutura e toda a seção do lado
do mar, pois além do ataque frontal das ondas, e devido a sua
cota de coroamente em +4m, a estrutura também estará sujeira
ao overtopping. A espessura mínima da carapaça deverá ser de 4

metros, para exercer a devida proteção.A camada do núcleo da
estrutura será formada por blocos graníticos, com cota de coro-
amento em 1,7m e peso dos blocos variando entre 100 Kg e 2,6
toneladas. Os cabeços do quebra-mar, devido ao maior ataque
das ondas, deverá ser composto de blocos com W= 3,8 tonela-
das, sendo 30% dos blocos com peso entre 2,9 e 3,8 tondadas e
o restante dos blocos com peso entre 3,8 e 4,8 toneladas. Tam-
bém deverá ser utilizado uma inclinação de 1:2 para o cabeço da
estrutura. No total será necessário um volume total de 63.352
m3sendo 51.200 m3para a construção do quebra-mar e 12.152
m3para a ponte de acesso provisória.

BATIMETRIA E MAPA TEXTURAL DA PLATAFORMA CONTINENTAL INTERNA ENTRE AS PRAIAS DE PORTO

DE GALINHASE GUADALUPE.PE

Valdir Vaz Mansol; Iran C.S.Corrêa2
lLGGM-UFPE; 2CECO-UFRGS

A área da plataforma interna adjacente estudada, locali-
za-se no litoral sul de Pernambuco, engloba partes do muni-
cípio de Ipojuca e Serinhaém e apresenta uma área total de
180 km2.

O mapa batimétrico apresenta, de uma maneira geral, uma
morfologia homogênea, declividade suave e em função de
algumas características morfo-estruturais é sub-dividida em
2 setores. O setor 1, entre Porto de Galinhas e o Alto de San-
to Aleixo, com largura média de 3 km, apresenta um peque-
no banco arenoso localizado frontalmente a desembolcadura
do rio Maracaípe, na isobatimétrica de -8m, com 1 km de
extensão e 150 m de largura.O setor 2, do Alto de Santo Alei-
xo até o extremo sul da área, apresenta-se sem muita irregu-
laridade de fundo, observa-se pequenas depressões, todas na
profundidade de -12 m, posicionadas quase que paralelamente
a costa.

As fácies observadas foram agrupadas em 4 fácies consi-

deradas mais relevantes e as que apresentam a maior concen-
tração de amostras: Fácies arenosa, atapetando toda a plata-
forma interna da área até a isóbata de -20m, é formada por
areias relíquias com um conteúdo de material biogênico in-
ferior a 20%; Fácies arena lamosa, ocorre na desembocadura
do Rio Formoso, é formada por areias relíquias com teores
de lama superiores a 45% ; Fácies lama arenosa, ocorre em
pequenas concentrações, próxima ao litoral, é formada por
sedimentos sílticos e argilosos de coloração cinza, com con-
centrações de areia interiores a 45% da amostra total e a Fá-
cies lamosa, compreendendo sedimentos sílticos e argilosos
com baixa concentração de areia, teores entre 4 à 10%, to-
mando a forma de uma língua, paralela ao litoral das prais
de Porto de Galinhas e Serrambí, sul da área. Essas lamas
são essencialmente terrígenas e sua ocorrência está intima-
mente associada ao deságüe fluvial moderno, neste caso dos
rios Maracaípe e Serinhaém.

SEDIMENTOLOGIA E BATIMETRIA DA PRAIA DE BOA VIAGEM - PE

Valdir Vaz Mansol; Paulo N.Coutinho'; Núbia S. Guerral
,

LGGM-UFPE

Com a finalidade de subsidiar tecnicamente o projeto de pro-
teção da praia de Boa Viagem, zona metropolitana da cidade do

Recife, foram realizados dois levantamentos: um sedimentoló-
gico e outro batimétrico, dos quais obtivemos os seguintes re-

sultados:

A morfologia de fundo apresenta uma suave inclinação para
leste até a isobatimétrica de -5m, refletindo a morfologia da li-

nha de praia; não foi constatado a presença de nenhuma feição
morfológica do tipo barra ou cava; a partir da profundidade de -
5m , observa-se uma morfologia monótona, traduzindo um fun-
do de canal plano; a cobertura sedimentar da área também refle-

te a morfologia da linha de praia e esta condicionada a batime-
tria; os sedimentos superficiais de fundo, se distribui em forma

de tàixas paralelas, iniciando-se com areia média até aproxima-

damente a isóbata de -4m, passando lateralmente a uma areia
fina com borda externa bastante irregular e finalmente atapetan-

do o fundo do canal lama em toda sua extensão.
O material superficial encontrado em toda a área, constituí-

do predominantemente por lama e areia fina, não é recomendá-

vel a sua utilização na recuperação artificial da Praia de Boa
Viagem.

Considerando que o estudo dos sedimentos superficiais de

fundo limitou-se aos primeiros 30 cm, recomendou-se a execu-
ção de algumas sondagens, atingindo 3 a 4 m de profundidade,

para investigar a possibilidade de ocorrência de uma área com

sedimentos com granulometria adequada, que possa ser utiliza-

do para o engordamento da praia estudada, conforme recomen-
dação do projeto de proteção a erosão marinha.
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MONITORAMENTO DA EVOLUÇÃO GEOMORFOLÓGICA DA COROA DO AVIÃO, PE.BRASIL

Francisco Jaime Bezerra Mendonça J; Carmen Medeiros 1 e Adeildo Antào dos Santos J

Universidade Federal de Pernambuco

Departamento de Engenharia Cartogr4fica J

Departamento de Oceanografia 2

A coroa do Avião, à desembocadura sul do canal de Santa
Cruz, até o início dos anos setenta correspondia a um banco
arenoso com cerca de 560m de comprimento, só emerso nas
baixa-mares de sizígia. Nos últimos trinta anos a morfologia
do banco tem variado consideravelmente. Grandes volumes
de sedimentos acumularam-se em tomo do banco que pode
hoje ser considerado como uma ilha. Atualmente a coroa do
Avião, apresenta um comprimento de 950m, uma largura va-
riando de 30 a 80m. e uma berma bem definida em muitos
trechos. Uma vegetação típica de restinga se estabeleceu na
coroa que hoje também abriga coqueiros, castanholas e ou-
tras árvores introduzi das pelo homem. A coroa é utilizada
como sítio de alimentação por maçaricos e abriga uma base
de observação de pesquisa de aves migratórias. Embora não
exista uma população permanente na mesma, a coroa recebe
um grande fluxo de turistas e abriga algumas barracas para
comercio de alimentos e bebidas. Os fatores que desencadea-
ram as modificações da coroa ainda não foram totalmente
elucidados mas parecem estar ligados à modificações (ater-
ros e d'~smate de mangue) ocorridas na margem continental
do Canal de Santa Cruz, que paralelamente ao crescimento
da coroa do Avião. vem causando intensa erosão no extremo
sul da ilha de Itamaracá, pondo em risco o Forte Orange, pa-
trimônio histórico cultural. Com o objetivo de avaliar o grau
de estabilidade da área não inundável e de detectar tendênci-
as evolutivas da morfologia da coroa do Avião e do extremo
sul da ilha de Itamaracá, vem sendo monitorada desde no-

vembro de 1999. As linhas de costa correspondente à várias
alturas de maré e diferentes épocas do ano têm sido delimita-
das empregando-se a tecnologia do Sistema de Posicionamen-
to Global (Global Positioning System-GPS), com equipamen-
to geodésico e na forma diferencial. As medições estão sendo
referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), for-
mado por um conjuntos de pontos materializados que aten-
dem a projetos internacionais de cunho científico e a todo o
mapeamento brasileiro. A ligação ao sistema vem sendo rea-
lizada através de um ponto da Rede Brasileira de Monitora-
mento Contínuo-RBMC, com um equipamento fixo e conti-
nuamente operando no Campus da UFPE. Os resultados dos
primeiros anos indicam uma estabilidade da linha de costa da
face oeste da coroa e intensa variação morfológica da sua
face leste, com um acréscimo da área permanentemente emer-
sa, em forma de gancho, com relação ao eixo da ilha em dire-
ção ao su1. Análises comparativas dos dados atuais com os
de fotografias aéreas não convencionais obtidas de ultraleve
em março de 1994, indicam que essa tendência tem se manti-
do desde aquela época e que a largura da ilha, decresceu de
cerca de 20% em seu trecho central, comprometendo a esta-
bilidade da base de pesquisa de aves migratórias da UFRPE,
administradora da coroa. O monitoramento acurado da alte-
rações morfológicas da área possibilitará ainda, associar ou-
tros parâmetros na busca de modelos que expliquem a forma-
ção e permitam prever futuras alterações da nova Ilha e as-
sim contribuir para o gerenciamento da área.

RELAÇÃO ENTRE AS CARACTERíSTICAS MORFOLÓGICAS DAS TESTAS DE FORAMINíFEROS RECENTES

E () TRANSPORTE DE SEDIMENTO: O CASO DOS RECIFES COSTEIROS DA PRAIA DO FORTE, BAHIA

Simone Moraes & Altair Machado
Centro de Pesquisas em Geologia e Geofisica do Instituto de Geociências da UFBA
Rua Caetano Moura, 123, Federaçào. CEP 40210-340. Salvador-BA
e-maUs: simonesm@cpgg.ujba.br e altair@cpgg.ujba.br

A carência de trabalhos sobre a comunidade de foraminíferos
em recifes emersos do litoral norte do Estado da Bahia, incentivou
o estudo das conseCjJências do transporte sobre a distribuição e a
conservação da fauna destes organismos em um recife costeiro da
localidade de Praia do Forte. O estudo foi realizado a partir da aná-
lise faunística de 28 amostras de sedimento superficial coletadas
nos períodos de inverno e verão em 14 pontos de amostragem dis-
tribuídos ao longo do comprimento do recife. As amostras foram
tratadas com solução de Rosa de Bengala e, posteriormente, lava-
das, secadas e quarteadas. Todos os espécimens encontrados nas
subamostras foram colados em lâminas de Franke para posterior
identificação, sendo a análise dos dados baseada na densidade dos
organismos e nas freqüências relativa e de ocorrência. A determina-
ção da coloração e do estado de preservação das testas baseou-se

em padrões (branco ou incolor, amarelo, marrom, preto e mosque-
ado para cor e normal, abrasão, quebramemo, dissolução e misto
para desgaste) previamente determinados. O número de espécimens

encontrados na amostragem de inverno (4150 exemplares) foi mai-
or que na de verão (1906 exemplares), tendo havido o mesmo com
relação ao número de espécies (55 e 52 espécies). A razão vivos/
mortos decresceu de 0,51 % (21 espécimens) no inverno para 0,05%
(1 espécimen) no verão. A densidade de foraminíferos no sedimen-

to diminuiu de 6,51 testas/g no inverno para 2,54 testas/g no verão.

As espécies principais (>5%) foram Amphistegina lessonii (somente
no invemo), Quinqueloculina bicarinata e Q. lamarckíana que cons-
tituíram 5,45% e 3,85% das espécies e 64,58% e 59,18% dos espé-
cimens, respectivamente, nos períodos de inverno e verão. Somen-
te 18 espécies (30,91% da fauna) na coleta de inverno e 12 (23,08%
da fauna) na de verão foram consideradas constantes (ocorrência
>50%). O percentual de exemplares coloridos na amostragem
de inverno foi de 94,70% e na de verão foi de 90,73%, tendo
havido predomínio de testas marrons em ambos os períodos
(46,86% e 36,64% dos espécimens). Quanto a conservação das
testas, 46,75% dos espécimens apresentaram desgaste no perío-
do de inverno, em sua maioria quebramento (24,67%), enquan-
to que no verão, 42,34% dos exemplares sofreram algum tipo de
desgaste, geralmente abrasão (19,69%). O transporte da fauna
justifica o pequeno número de espécimens encontrados vivos na
área de estudo, mas o decréscimo do número de exemplares e de
sua densidade no verão parece estar mais associado ao processo
de selecionamento do sedimento que resultou no predomínio da
fração areia grossa neste período e na eliminação dos exempla-
res menores. O pequeno percentual de espécies principais e o
número de espécies constantes sugere que os taxa nestas cate-
gorias são os de maior resistência às condições de desgaste im-
postas pelo transporte. O predomínio de testas maITons nos dois
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petíodos de amostragem indica um revolvimento constante do
sedimento, gerado pela ação das ondas e marés, fazendo com
que as testas pretas sejam trazidas à superficie, onde são oxida-
das. A fauna de foraminíferos no recife estudado encontra-se
bem preservada devido ao elevado percentual de testas normais

das espécies ptíncipais, mas paradoxalmente atribui-se também
a estes taxa, principalmente Q. bicarinata e Q. lamarckiana, o
aumento do número de indivíduos que sofreram abrasão no ve-
rão, ocasionado pela seleção de testas maiores junto com a fra-
ção areia grossa predominante neste periodo.

CONTROLE DE EROSÃO COSTEIRA ATRAVÉS DE ESPIGÕES DE GABIÕES EM MUCURI-BA

Charles Ramazâmu Murtal, Mariangela Garcia Praça Leitel, Frederico Garcia Sobreira3 e Pedra Henrique Fournier Lauria4
I Doutorando / DEGEO/EM/UFOP (charles@degeo.lIfop.br)
}

Prof.Dr / DEGEO/EM/UFOp, 3Prol Dr./ DEGEO/EM/UFOP'i. Prol Dr./ DEGEO/EM/UFOJX'i, 4 Mestrando / DEGEO/EM/UFOP 1'1
(') Departamento de Geologia / Escola de Minas / Universidade Federal de Ouro Preto

Entre os anos de 1998 e 2000 foi realizado em Mucuri um
estudo sistemático feito através de monitoramentos diários dos
parâmetros meteoro lógicos, oceanográficos e sedimento lógicos
atuantes no sistema costeiro tais como: força e direção dos ven-
tos, altura e tipo de ondas, ângulo de incidência das ondas com a
praia, força da corrente costeira e sentido da deriva litorânea.

Ainda foram realizadas perfilagens diárias de praia e coleta de
amostras de sedimentos durante um período de 131 dias. Após a
etapa de campo foi feita a sobreposição dos dados devidamente

tratados com o intuito de definir modelos de dispersão sedimen-

tal' para o sistema costeiro. Associando os padrões de dispersão
sedimentar com outros dados de campo foi possível apresentar
um modelo dínâmíco para os processos de erosão no trecho de
litoral estudado.

A instalação de um quebra-mar pode ser uma forma de con-
trole para estabilizar o processo de erosão costeira. Utilizando
modelos matemáticos é possível criar estilos de desenvolvimento
da linha de costa devido à presença de um quebra-mar e, desta
forn1a, determinar locais onde ocorrerá acresção na praia e lo-
cais onde ocorrerá erosão, além de quantificar o volume de areia
mobilizada e a posição da linha de costa com o passar dos anos.
O grande incoveniente dos quebra-mares é o fator econômico.
Após analisar os métodos clássicos de contenção e prevenção

da erosão costeira, as conclusões polarizam-se em um método
viável tanto economicamente quanto tecnicamente que é a utili-
zação de gabiões caixa na construção de espigões. Os gabiões

caixa são elementos em forma de prisma retangular constituídos
de rede metálica em malha hexagonal de dupla torção e alta-
mente resistentes à corrosão. Os gabiões são preenchidos com

pedras que variam de 15 a 20cm de diâmetro. São inÚmeras as
vantagens de se utilizar espigões de gabião para proteçiio e re-
cuperação de praias atacadas pela erosão marinha como é o caso
de Mucuri: eles funcionam como dissipadores de energia hidráu-
lica favorecendo a formação da praia; são obras almadas e resis-
tentes a qualquer tipo de solicitação; são flexiveis e capazes de
se adaptarem ao terreno; são obras econômicas; são de fácil co-
locação no local e de imediato funcionamento; são duráveis e de
caráter pennanente; são obras ecológicas e com perfeita inte-
gração ao meio ambiente; etc.

Os espigões em Mucuri terão 60m de comprimento por 2m
de altura, sendo que as dimensões estão relacionadas à amplitu-
de do estirâncio e da maré local. Para analisar o compoliamento
da linha de costa com o passar tempo após instalado os espigões
na praia, utilizou-se o método analítico de modelamento bidi-
mensional do arco de praia desenvolvido pelo professor Robert
W. Dalrymple (dalrymple@geol.queensu.ca). Com o método
foram geradas figuras que mostram o comportamento ela linha
de praia sob a presença de um espigão e com diferentes iingulos
de incidência das ondas com a praia. Com o método pode-se
calcular ainda as distâncias máximas de influência do espigão
na linha de praia e a área recuperada pelo espigão no final do
assoreamento. No caso específico de Mucuri, os cálculos indi-
caram que para um espigão com 60m de comprimento, a distân-
cia máxima entre eles deve ser de 200m. Esta distância repre-
senta o limite mínimo eonfiável de proteção da praia na célula
confinada. As obras já iniciaram e assim que forem finalizadas a
morfologia de recuperação da praia será monitorada diariamen-
te por um periodo mínimo de 2 anos.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A MORFODINÂMICA GERAL DA PRAIA DAAREIA PRETA (GUARAPARI- ES) E

SUA INFLUÊNCIA ATUAL NO DETRIMENTO DAS ROCHAS LOCAIS E NA DEPOSiÇÃO SEDIMENTAR

Daniel Rodrigues do Nascimento JuniorJ; Rafael Freitas da Cunhal; Soraya Gardel Carelfi1
IAluno do curso de graduação em Geologia da UFRuraIRJjuniorgeol@hotmail.com
2Professora do Departamento de Geociências/IA/UFRuraIRJ carelli@ufnj.br

As areias quartzosas e monazíticas da Praia da Areia Preta (Gua-
rapari - ES) constituem um depósito de placer provavelmente esta-

belecido devido ao detrimento das rochas locais, de origem em fun-
ção da energia dissipada por ondas, marés e correntes ao longo da
praia no decon'er do tempo geológico. Nesse contexto, toma-se
importante a caracterização morfodinâmica da praia em estudo, de
modo a cOlTclacionar os processos atuais com os pretéritos, refleti-
dos no material sedimentar já depositado. Os dados obtidos podem
então servir de subsídio para estudos de cunho ambiental e no esta-
belecimento de modelos de evolução morfológica.

Os parâmetros utilizados no estudo (perfil da praia, altura
da onda na arrebentação, etc.) foram calculados mediante ins-
trumentos topográficos, bússola, cronômetro e outros.

Os resultados indicaram uma tendência de deposição sedi-

mental' à sudoeste na face da praia, o que é notório na presença

de cúspides de areia transversais na face praial deste lado. Indi-
cam também que a alta energia das ondas da praia se dissipa
mais rapidamente de encontro às rochas centrais do arco praial
(cerca de 200 m mar adentro), tomando menor tanto o periodo
das ondas como a altura destas na zona de arrebentação. A rela-
ção gráfica entre os perfis subaquáticos de inverno e de verão
com o perfil de equilíbrio da praia parece mostrar uma tendên-
cia erosiva após os primeiros 100 m de afastamento da face praial
(para além da zona de arrebentação). Ao medir-se a direção de
incidência média das ondas que passam pelas rochas percebeu-
se que esta é quase equivalente à disposição das lentes negras de
minerais pesados na face da praia. Este fato, associado a um
estado calculado de bancos transversais e rip (BTR) para a praia
mostra a importância da dinâmica praial com relação ao trans-
porte de sedimentos costeiros locais.
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PROFUNDIDADE DE MISTURA DE SEDIMENTOS NA ZONA DE ESPRAIAMENTO DE UMA PRAIA COMPOSTA
POR SEDIMENTOS BIMODAIS

Eduardo Nuber*; A. H. da F Klein'; Lauro J. Calliare
'Univm'idade do Valedo ltajaí - UNIVALI.Centrode CiênciasTecnológicasda Terrae do Mar - CTTMa/:CP 360. ltajaí, SC,
Brasil. CEP 88202-302. klein@cttmar.univali.br
lLab. De Oceanografia Geológica - DEGEO - FURG. LCalliari@geo1.logfurg.br

* Bolsa PROBIC - UNIVALI.

Neste trabalho são apresentados resultados da análise da
profundidade de mistura de sedimentos na zona de espraiamen-
to de uma praia composta por sedimentos bimodais, Concheiros
do Albardão, RS. A profundidade de mistura dos sedimentos
representa a espessura da camada de sedimentos ativos, dispo-
níveis para o transporte pela ação das ondas. A profundidade de
mistura é definida como sendo função da altura de arrebentação
da onda multiplicada por uma constate (Z=K.Hb). Estudos têm
demonstrado que a constante pode variar de 0,027 a 0,4, depen-
de1'Jo das condições morfodinâmicas da praia e do tamanho do
sedimento. Os dados para a análise foram coletados em dois
experimentos chamados de "A", com duração de 7 horas e 30
minutos, e "B", com duração de 9 horas e 30 minutos. Para a
aquisição dos dados foram coletados testemunhos no início de
cada experimento com um amostrador do tipo Klovan e estes
foram fotografados. Em seguida as aberturas feitas com o amos-
trador foram preenchidos por sedimentos marcados. A sua posi-
ção foi marcada por estacas dispostas perpendicularmente a li-
nha de costa. Um barbante foi amarrado a cada estaca para pos-
sibilitar a determinação de acresção ou erosão de sedimento. Ao
final de cada experimento foram coletados novos testemunhos
que permitem a visualização da profundidade de mistura. A al-
tura de arrebentação foi medida diretamente com auxilio de uma
régua, onde mediu-se a diferença entre a cava e a crista das on-
das. Foram chamados de "posição um" os testemunhos coleta-
dos no jmite superior do espraiamento da onda, de "posição

três" os testemunhos coletados no degrau da praia, de "posição
dois" os testemunhos coletados na zona intermediária entre os
dois anteriores, e de "posição quatro" os testemunhos coletados
na zona de surfe. Foi detectado um evento de acresção no de-
correr do Experimento A, na ordem de 0,027 m na posição dois
e 0,04 m na posição três. Ocorreu um evento erosivo durante o
Experimento B, na ordem de 0,07 m na posição quatro. As posi-
ções um, dois e três do experimento B e a posição um do expe-
rimento A não variaram. A altura significativa de arrebentação
foi de 0,812 m no experimento A e de 0,696 m no experimento
B. No experimento A foram detectadas profundidades de mistu-
ra iguais 0,056 m na posição dois e 0,055 m na posição três. Já
no experimento B foi observada uma profundidade de mistura
igual a 0,01 m na posição três. Na posição três do experimento

A e nas posições um, dois e quatro do experimento B não foi
possível definir a profundidade de mistura devido aos proces-
sos erosivos ou ao não retrabalhamento do sedimento pela ação
das ondas. Uma análise de regressão utilizando as profundida-
des de mistura médias de cada experimento comparadas com as
alturas significativas de arrebentação permitiu que fosse calcu-
lado o valor de K. que se mostrou igual a 0,0278 (Z=0,0278Hb)
entretanto, com R2 muito baixo e igualO, 1733. Entretanto os
resultados demonstram que as posições com maior energia de
onda apresentam uma profundidade de mistura ou perturbação
dos sedimentos maior, não sendo possível assim estabelecer uma
relação única para definir esta.

DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MINERAIS PESADOS NA PLANíCIE QUATERNÁRIA COSTEIRA DO RIO SÃO
FRANCISCO (SElAL)

Jucélia Macedo Pachea/, Andréia Lima Sanches2 e Liana Maria Barbosa3
, BolsistaPIBIC, CNPq/UEFS,Km 03 - BR 116 - Campas Universitário da UEFS,
CEP 44. 031-460 Feira de Santana - Bahia Ouceliap@bol.com.br)
1 Depto. Ciências Exatas e Naturais, DCN, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia -
Vitória da Conquista - UESB (andreia@ujba.br)
3 Area de Geociências,EXA, UniversidadeEstadualde Feira de Santana- UEFS(liana@ueft.br)

Na planície quatemária costeira do Rio São Francisco são
reconhecidos depósitos sedimentares, tais como: leques aluvi-
ais coalescentes (Qla), terraços marinhos pleistocênicos (Qtl) e
holocênicos (Qt2), lagunares (QI), fluviais (Qf), mangues (Qm),
bancos recifais (Qr), dunas (Qel, Qe2) e praias atuais (p). Des-
ses depÓsitos foram analisadas amostras de sedimentos. O obje-
tivo foi: (a) efetuar mineralometria e definir a proveniência dos
sedimentos, comparando as assembléias de minerais pesados.
As amostras foram submetidas à técnica convencional de sepa-
ração por imersão em 125 ml de bromofórmio e separação mag-
nética qualitativa, usando imã. A partir daí, foram confecciona-
das lâminas para identificação dos tipos de minerais pesados
(MP), usando lupa binocular. O teor total de minerais pesados
encontra-se entre 0,00 I % e 1,033 %, com uma variação de 0,00]
% a 0,040 % para os minerais opacos. A identificação dos tipos
de minerais pesados aponta índices ZTR (zircão, turmalina, ru-
tilo) de (i) 81% (pI37), 74% (Qe2 - D333) e 43 % (Qtl), no

setor a NE da foz desse rio e (ii) 44% (p353) e 84% (p370), no
setor a SW da foz do rio São Francisco. Dentre os minerais ul-
tra-estáveis, o zircão é o mais freqüente (40 % a 64%) em todas
as amostras. Um maior grau de maturidade dos sedimentos é
atestado nas amostras de praia (p137, p370) e dunas ativas (d333).
Isto revela um maior distanciamento da área fonte. De outro
modo, um menor índice de maturidade é percebido nas amos-
tras da desembocadura do Canal do Parapuca (p353) e terraço
pleistocênico (Qtl). Considerando o teor total de minerais pesa-
dos nas amostras, a potencialidade econômica seria inviável. To-
davia seria necessária a análise de um maior número de amos-
tras e uma amostragem para esse fim. As assembléias de mine-
rais pesados revelam proveniência de sedimentos retrabalhados
para a maioria das amostras.

Palavras-chave: Geologia Costeira, Mineralogia, Nordeste
do Brasil
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PROCESSOS HIDRODINÂMICOS E MORFODINÂMICOS NO ESTUÁRIO DO RIO MALCOZINHADO..
CASCAVEL-C E

Lidriana de Souza Pinheirol, Carmen Medeilvs2 e Jáder OnoFe de Morais3
I Doutoranda em Oceanografia da UFPE, 2 Profa. Adjunta do Depto. de Oceamografia da UFPE. 3 Prof Titular do Depto.
Geociéncias da UECE

A área em estudo localiza-se no Município de Cascavel a 75
Km de Fortaleza, onde a intensidade dos fluxos das águas e a
geometria do estuário, estão alterando os padrões de circulação
estuarina e sedimentação resultando em uma série de impactos.
O objetivo deste trabalho é o monitoramento e análise dos pro-
cessos sazonais de hidrodinâmica e morfodinâmica estuarina,
parâmetros fisico-químicas e impactos associados. Com a utili-
zação de imagens de satélite e fotografias aéreas foi delimitada
a área da bacia hidrográfica e principais contribuintes hidráuli-
cos, que aliados aos dados históricos de balanço hídrico, possi-
bilitou o cálculo do runo./f pelo modelo climático de Kjerfve.
Foram delimitadas 45 estações de controle distribuídas nos 4
km2 de área estuarina, onde foram realizadas coletas sazonais
dos parâmetros fisico-químicos, material em suspensão em su-
perficie e fundo e velocidade de direção de correntes em um
ciclo de maré completo. Foram coletadas amostras do substrato
para analise textural e difratometria de raio X , além da batime-
tria das seções de controle. O estuário do rio Malcozinhado en-
contra-se entalhado nos sedimentos Quaternários e Plio-Pleis-
tocênicos da Formação Barreiras cuja evidência é observada na
linha de falésias com cotas de 9 rn que margeia 3 Km da planí-
cie estuarina. A variação sozonal da área estuarina é de I km2,

com mínas de 4 km2 e 5 km' nos períodos de alta vazão. A pro-
fundidade média é de 2,0 m encontrando-se bastante assoreado
pela deflação eólica e desmatamento das margens. As maiores
profundidades são encontradas próximas a foz, não ultrapassan-
do valores de 4 m na preamar das marés de sizígia. O substrato
corresponde as areias lamosas e lamas arenosas com predomi-
nância de ismectitas. A variação vertical da salinidade é homo-
gênea com valores médios altos para uma região estuarina em
tomo de de 36 ups na foz e 38 ups no interior do estuário. A
varíação horizuntal é representada por valores mínimos (36 ups)
na foz e máximos nas áreas mais interiores. Essa inversào é re-
flexo da alta evaporação nas áreas inteliores que tem uma pro-
fundidade média de Im. A temperatura apresenta o mesma ho-
mogeneidade da salinidade com valores mímimos de 28"C e
máximos de 38'C. Os valores de oxigênio apresentam-se baixos
com média de 4,2 mIlI. A direção e velocidade média das cor-
rentes na maré enchente e vazante é de 198"e 60 m/s e 103' e 86
m/s, respectivamente. Os valores máximos são observados jun-
to a foz o que está ocasionando erosão da margem esquerda onde
estão instaladas pousadas e restaurantes na localidade de Águas
Belas. Pela análise integrada dos parâmetros concluísse que a
área apresenta um alto nível de criticidade ambienta!.

AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS HIDRODINÂMICOS E SEDIMENTOLÓGICOS DA REGIÃO DO ESTUÁRIO DO
RIO PIRANJI - CE (NE-BRASIL)

Rodrigo Dantas Pinheirol.2; Diolande Ferreira Gomes2; George Satander Sá Freire; Rafael Rabelo Melo2; Claudiane Quaresma

Pinto Bezerra2; Ana Maria de Queiroz2
IIG UFRGS-CECO 2DEGEO UFC-LGMA

O estudo de áreas estuarinas é fundamental para a melhor
compreensão destes ambientes que se comportam como pólos
de atração da atividade humana por suas características de ele-
vado valor ecológico, social e econômico. Tais regiões apresen-
tam uma intensa complexidade relacionada à ampla gama de
fatores que as controlam, como as marés, as ondas, o suprímen-
to sedimentar e a geomorfologia local.

O estuário do rio Piranji localiza-se no litoral leste do esta-
do do Ceará, no distrito de Parajuru, sendo pertencente ao muni-
cípio de Beberibe. O acesso à esta região, a partir de Fortaleza, é
feito percorrendo-se aproximadamente 120 km através da estra-
da CE 040.

O seguinte trabalho teve como objetivo geral efetuar um di-
agnóstico sobre os parâmetros fisico-químicos, sedimentares,
morfológicos e hidrodinâmicos bem como obter infonnações
básicas que possibilitem subsidiar programas de gerenciamen-
to, de proteção, defesa e aproveitamento adequado do estuário
do lio Piranji. Como objetivos específicos podem ser citados:
levantamento de dados pretéritos da área, levantamento batimé-
trico, caracterização faciológica do estuário, observações das
condições hidrodinâmicas, determinação do transporte de sedi-
mentos em suspensão e a avaliação de alguns parâmetros fisico-
químicos importantes das amostras d'água (salinidade, tempe-
ratura, oxigênio dissolvido e pH).

A avaliação do comportamento hidrodinâmico, do transporte
de sedimentos e dos parâmetros fisico-químicos da água do estu-
ário foi obtida a partir de campanhas de campo em períodos de

um ciclo de maré (13 horas) de sizígia. Nesta etapa, os trabalhos
foram conduzidos em estações fixas no canal principal do rio,
onde coletas e leituras de dados "in situ" ocorriam a cada hora.

Durante as campanhas de campo foi ainda realizada a bati-
metria do rio com o máximo detalhe possível, utilizando três
aparelhos a bordo: um DGPS, um ecobatímetro e um notebook
que recebia os sinais dos dois anteriores e gravava toda opera-
ção. Além do da coleta de amostras de sedimentos de fundo com

o auxílio de um amostrador tipo "van veen" e da amo,tragem
das margens com "vibracorer".

O conjunto de dados gerado em campo foi devidamente tra-
tado em laboratório resultando no reconhecimento de peculiari-
dades importantes do ambiente estudado.

O cálculo teórico do tempo de retardo da maré foi estimado
em 45 minutos, mas as observações práticas no cais pes:}ueiro a
6 Km da desembocadura revelaram um retardo de 130 minutos,
fato motivado pela morfologia do rio e seus meandros. A ampli-
tude da maré foi de no máximo 2,5 metros nas proximidades da
desembocadura e de 1,4 metros no cais pesqueiro. A concentra-
ção de M.E.S. variou de 35mg/L a 74 mg!L na baixa mar e 58
mg/L a 115mg!L na preamar, no período de estiagem. Segundo

o levantamento batimétrico, a profundidade máxima encontrada
foi de 8 metros e a média foi de 3 metros.

Conclui-se que no período de estiagem as correntes de en-
chente são observadas da baixamar até a preamar, enquanto as
correntes de montante podem ser observadas a aproximadamente
duas horas antes da estofa de preamar.
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Universidadedo Valedo Itajaí - UNIVALl.Centrode CiênciasTecnológicasda Terrae do Mar - CTTMAR.CP 360. Itajaí, Se.
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o tc:nno perfil de equilíbrio é uma idealização de condições
que oconem na natureza, analisando as caracteristicas particu-
lares dos sedimentos e as condições de ondas estáveis. A região
de antepraia é definida como a região situada entre o ponto de
arrebentação da onda até a profundidade na qual o movimento
orbital das ondas ainda causa retrabalhamento nos sedimentos,
isto é, o limite externo de ação das ondas sobre o fundo (profun-
didade de fechamento). A ferramenta de análise utilizada foi o
modelo de Bruun/Dean: h=Axm,onde "h" é a profundidade atra-
vés do perfil, "x" é à distância da linha de costa, "A" é um parâ-
metro empírico que depende das caracteristicas dos sedimentos
e "m" é um expoente também empírico que depende de como a
energia da onda é dissipada. A literatura descreve valores de

"m" que variam de O,I a I, para perfis côncavos e valores de

"m" maiores que I para perfis lineares a levemente convexos.
Valores fixos de "m" em 0,4 e 0,67 também são propostos a fim
de descrever um perfil em equilíbrio. O estudo em questão teve
como o'ojetivo analisar os perfis de equilíbrio da zona de ante-
praia para as praias de Navegantes e Gravatá, município de Na-
vegantes - Se. Com o auxílio de um DGPS, um ecobatímetro e

um software de navegação em tempo real (hypack) foram obti-

dos 13 (treze) perfis bati métricos para as praias de Navegantes e

Gravatá entre as isóbatas de 2 (dois) metros a 6 (seis) metros

(profundidade de fechamento). Para cada um dos 13 (treze) per-

fis bati métricos, foi adicionada uma linha de tendência obten-

do-se os valores de "A" e "m" diretamente através da equação h

= Axm. As análises feitas para os perfis apresentaram valores de

"A" entre 0,6033 e 2,8331, sendo que os valores mais represen-

tativos para as classes de "A" estão entre 1,5-2,0. Os valores de

"m" encontraram-se entre 0,1186 e 0,3462, estando os mais re-
presentativos entre 0,15-0,2. Diversos estudos demonstram que

o modelo de Bruun/Dean é capaz de representar razoavelmente

bem a fonna geral das médias dos perfis. Os valores de "r"

encontrados na análise de regressão apresentaram-se entre 0,9015

e 0,9982 indicando que os valores de "m" representam bem a

fonna dos perfis, embora estes não coincidam com os valores

de "m" propostos no modelo descrito na literatura (0,4 a 0,67).

Estudos continuam sendo realizados a fim de melhor descrever

um perfil de equilíbrio. Para isso, serão necessários testar ou-

tros modelos propostos na literatura.

REEF BIOEROSION AND THE PRODUCTION OF CARBONATE SEDIMEN
IN COASTAL AREAS, NORTH BAHIA

Maria Alice de Carvalho Reisl.2; Zelinda Margarida de A. N. Leào2

Universidade Santa Úrsula, Instituto de Ciências Biológicas e Ambientais, Rio de Janeiro, Brasil

Universidade Federal da Bahia, Laboratório de Estudos Costeiros, IGEO - C?GG, Bahia, Brasil

The general erosional activity ofboring organisms (bioero-
sion) plays an important role as source of calcium carbonate
sediment and as a modifier of reef framework. The nearshore
bank reefs along the north coast of the State of Bahia, at the
eastern part of the Brazilian continental shelf, are subjeeted to
the influence of a continent derived highly siliciclastic sediment
influx and a nutrient enrichment. ln order to compare the degree
of coral infestation by macroborers and the factors that contrí-
buted to the internal bioerosion of these coral reefs surrounded
by highly siliciclastic sediments, with reefs within a carbonate
domina:e province, massive colonies ofthe endemic coral spe-
cies Siderastrea stellata (Verrill 1868) were sampled from four
different reef sites: the intertidal shallow pools (0.2 to 0.6 m
deep) from the emergent top oftwo isolated reefs, the surface of
a bank reef 5 m deep, and of a reef located at depths around 10
m. This particular coral species was chosen because it is amply
distributed along the whole coast of Brazil, and is particularly
abundant in the shallow parts of the coastal reefs. Five roughly

hemispherical and partially living coral colonies, with diame-

ters ranging from about 10 to 20 cm, were haphazardly collec-

ted from each selected zone. X-radiographs of sliced coral colo-

nies were performed for estimating the percentage of skeleton

removed, and the rate of coral growth. Traces ofbioeroding ani-

maIs were identified in the coral slabs according to track cba-

ractelistics such as shape, texture and size. The eroded areas

were quantified on the X-ray images, and the results indicate

that the excavations were not restricted to a particular location

within the coral slabs. The boring activity ofmajor bioeroders,
sponges, bivalves and wonns, coincides with that ofworldwide

investigated reefs. It is responsible for the produetion of 10.51

kg" m.2 y.1 of fine-grained carbonate sediment that is deposited

in the intereefal areas of the coas tal bank reefs. The degree of

coral bioerosion is controlled either, by characteristics of coraIs

host, i.e. coral growth rate and density, as well as by some local

environment parameters, such as high levels of water turbidity

and sedimentation rate.
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IMPACTOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS À INSTALAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL

E PORTUÁRIO DO PECÉM (CE)

Vanda Claudino-Sales1 & Luis Parente Maia2
lDepartamellto de Geografia, Universidade Federal do Ceará (e-mai!: vcs@ufc.bl)
2Departamento de Geologia, Universidade Federal do Ceará (e-mai!: parente@ujc.bl)

A política desenvolvimentista estabelecida pelos Governos
Federal e Estaduais para o Nordeste do Brasil vem apresentan-
do nos Últimos anos uma série de modismos, tais como a cons-
trução de megabarragens, aeroportos, portos e mais recentemente,

de termelétricas. Este tipo de política imediatista traduz-se na
implantação, frequentemente sem a realização de estudos bási-

cos necessários, de equipamentos de elevado impacto ambien-
tal, justificados na maiOlia das vezes pelo discurso da geração

de emprego e renda. Nesse contexto insere-se o Complexo In-
dustrial e Portuário do Pecém (CIPP), cuja instalação pelo Go-
verno do Estado do Ceará teve início em 1996. Trata-se de equi-
pamento composto por terminal portuário, refinalia, pólo metal-
mecânico, termelétricas e unidades industriais diversas, além de
vias de acesso, ferrovia, açudes, tubovia e gasoduto.

O CIPP situa-se a 50 km a leste da cidade de Fortaleza, em
área caracterizada (Praia do Pecém) do ponto de vista geomor-
fológico pela presença de modesto promontório elaborado em
rochas pré-cambrianas e campos de dunas móveis e fixas de di-
versas gerações. A área constitui uma zona de vulnerabilidade
muito elevada, em função da presença de aqüíferos sedimenta-
res com valores ótimos de porosidade e permeabilidade com ní-
veis estáticos pouco profundos que favorecem qualquer migra-
ção e chegada de elementos poluentes. O CIPP implica também

em riscos potenciais de acidentes, associados à derrames de na-
vios na área portuária- o que em razão da dinâmica litorânea
local afetalia todo o ecossistema costeiro em uma faixa de mais
de 20 km ~ e à explosões de gás que implicariam em perda de

vidas humanas.

Em termos de impactos reais já em curso, verifica-se que a
ocupação da faixa litorânea pelo CIPP submeteu o nÚcleo urba-
no do Pecém, situado a sotamar imediato, à um contexto erosivo
do qual resultou a destmição de equipamentos urbanos e de in-
fra-estrutura e de grande nÚmero de moradias - os muros de
contenção e gabiões que ao longo do ano de 2001 foram irLstala-
dos na área na perspectiva de conter esse processo erosivo acham-
se já em franco estado de deterioração, implicando em perda de
verba pÚblica e em desqualificação paisagística do local; em
adição, a não inserção dessas intervenções em um contexto de
dinâmica litorânea regida por células sedimentares vem defla-
grando a erosão em faixas de praia que situadas a sotamar acha-
vam-se até então estáveis.

Para a instalação do CIPP, houve ainda completa destmi-
ção do campo de dunas móveis, e acha-se em curso de I~rradi-
cação (por desmatamento, terraplanagem e aterro) o campo de
dunas fixas e o conjunto de lagoas interdunares associadas,
resultando em destmição da paisagem dunar e do complexo
vegatacional costeiro assim como em extinção de habitats de
diversas espécies da fauna costeira local. O CIPP criou ainda
vários problemas de ordem social, com desalojamento de mo-
radores e desarticulação de parcela da comunidade local de
pescadores, os quais desprovidos dos seus meios tradicionais
de subsistência e moradia acham-se hoje submetidos à uma
realidade social caótica, que em nada se aproxima da melhoria
social amplamente propalada e prometida pelos governos a
partir da implantação desse equipamento portuário e industrial
no local.

RECONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DAS PRAIAS DE NITERÓI,
RIO DE JANEIRO

Carla LlIiza dos Santos & Maria Augusta Martins da Si!va
Departamento de Geologia/UFF
(carla@igeo.lIjf.br), (augusta@igeo.ujf.br)

O litoral de Niterói é densamente urbanizado e vem softendo
modificações na sua configuração original principalmente da dé-
cada dc 70 em diante. A partir daí, em algumas áreas da orla da
cidade, obras foram realizadas pela prefeitura para ampliação das
avenidas litorâneas permitindo assim um maior fluxo de veículos,
bem como outras obras de urbanização. Desde então, as praias
que perderam sua configuração original, vêm softendo com as

ressacas. Neste trabalho são apresentados os resultados do acom-
panhamento da morfodinâmica das praias de NiteróiIRJ. Tais re-
sultados contlibuem para a identificação dos trechos dessas prai-
as mais vulneráveis à ação das ondas de ressaca.

Para isso foram realizados, entre os anos de 1991 e 2000,
em caráter sazonal, perfis topográficos de praia através do mé-
todo de Emery (1961) nas praias de Icaraí, São Francisco, Cha-
ritas (baia de Guanabara), Camboinhas e ItaipÚ e Piratininga
(região oceânica). Além dos dados coletados, trabalhos anterio-

res e fotos históricas foram utilizados para alcançar os objetivos
desta proposta.

As praias de São Francisco, Charitas (baía de Guanabara»
e Itaipú (região oceânica) apresentaram variações clássicas de

seus perfis, apesar da grande interferência antropogênica, po-
rém se mostraram estáveis no período observado. As praias de
Icaraí (baía de Guanabara), Camboinhas e Piratininga (rcgião
oceânica) apresentaram valiações sazonais marcantes ele seus
perfis, com grande remoção de areias de alguns trechos dessas
praias e estreitamento de seus perfis nos períodos de ressaca. A
análise dos dados levantados durante o período de observação
deste trabalho indicou que o extremo noroeste da praia de
Icaraí,os extremos da praia de Piratininga, bem como o extremo
noroeste e o meio do arco de praia de Camboinhas são os locais
mais atingidos pelas ondas de ressaca. A combinação dos pro-
cessos naturais, relativos às ressacas, com a intensa interferên-
cia antropogênica em andamento, constituem as maiores amea-
ças a essas praias. Para confirmar os mecanismos de remoção,
transporte e acúmulo de areias neste litoral, a pesquisa terá con-
tinuidade com o objetivo de se criar um banco de dados que
fornecerá subsídios para o melhor gerenciamento do litoral de
Niterói. Projetos desta natureza necessitam de um acompanha-
mento sistemático de médio prazo (décadas) para a confilmação
dos padrões observados em intervalos de tempo mais curtos.
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As praias, mesmo representando uma estreita faixa da zona
costeira, desempenham importante papel na proteção da costa
contra a ação energética das ondas. Os sedimentos de uma
praia são resultados do tipo de material disponível na costa e
também, das forças às quais estes sedimentos estão expostos
(ondas, correntes eventos). De forma geral, existe uma intera-
ção entre as ondas, o sedimento e a morfologia praial, chama-

da morfodinâmica. Este trabalho apresenta uma análise mor-
fodinâmica e sedimentológica para cinqüenta e seis praias do
litoral catarinense. Para todas as praias foram coletadas amos-
tras de sedimentos superficiais na face da praia, sendo que para
cada ponto amostrado foi obtida a declividade da face praial
com o auxíJio de um clinômetro. Em laboratório, as amostras
foram quarteadas (30g a 40g) para análise das diferentes fra-
ções granulométricas. Posteriormente, foram submetidas ao
método de peneiramento mecânico, em intervalos de V.de phi.
A partir dos resultados de freqüência por intervalo de classe

foram calculados os parâmetros estatísticos (média, mediana,
desvio padrão, curtose e assimetria). Para todas as praias tam-
bém foi calculado o parâmetro morfodinâmico ômega teórico
(Wt), pela equação Wt = 0,225/tan b2. O estágio morfodinâmi-

co predominante entre as praias do litoral catarinense foi o dis-
sipativo. Este é predominante na região sul e caracterizado por
apresentarem sedimentos finos, com média de tamanho dos
grãos de 2,131', e com sistemas de dunas frontais bem desen-
volvidos. As praias da porção central e norte do litoral catari-
nense apresentaram uma granulometria mais grossa (areia
média e grossa) comparadas com as praias do litoral sul, sendo
dominada por praias do tipo intermediárias e reflectivas. Al-
gumas praias apresentaram características morfodinâmicas di-
ferentes daquelas propostas para a classificação em que se en-
quadraram, demonstrando em primeira instância, que para al-
gumas praias estudadas a declividade amostrada não condiz
com a declividade modal da praia.

MUDANÇAS NA DESEMBOCADURA DO RIO SÃO FRANCISCO NOS ÚLTIMOS 45 ANOS

Franz Rangel da Silva I, José M.L. Dominguez2, AMlio c.s.P. Bittencourf
1 Bo/siS/a Pibic, UFBA, 2Laboratório de Estudos Costeiros - CPGG - UFBA

Na Última década a linha de costa associada à desembocadura

do rio São Francisco vem apresentando significativas alterações

em sua posição, o que culminou na destruição da antiga Vila do

Cabeço ao final da década de 90. Partindo do princípio que todos

os fenômenos naturais de alteração morfológica são adequações

às nova" condições impostas pelo meio, procuramos neste traba-

lho desenvolver uma seqüência evolutiva da posição da linha de

costa da planície costeira do lio São Francisco, entre as localida-

des do Pontal do Peba e Ponta dos Mangues, em associação com

mudanças na morfologia da barra de desembocadura e nas des-

cargas do rio. Para tanto foram utilizadas fotografias aéreas, ima-

gens de satélite, cartas batimétricas e dados de vazão sólida e lí-

quida. Estes dados foram integrados em um SIG.

Foram verificados dois setores de maior variabilidade mor-

fológica: (i) a Ponta dos Mangues, a sudoeste da foz, com uma

taxa de deslocamento de 267 m/ano no sentido SW, entre 1971 e

2001, e (ii) as áreas imediatamente vizinhas à embocadura. Neste

estudo foram delimitados dois intervalos de tempo apresentan-

do configurações contrastantes da linha de costa adjacente à Vila

do Cabeço. No primeiro, entre 1960 e 1984, a morfologia da

linha de costa evoluiu de uma estreita faixa de praia, paralela a

linha de vegetação, para uma forma com extensa faixa de mate-

rial inconsolidado separando a Vila do Cabeço do mar. O segun-

do inter/alo, entre 1984 e 200 I, se caracterizou por um recuo da

linha de costa, intensificado na metade da década de 90, quando

o mar começou a invadir a Vila do Cabeço. A linha de costa
adquirir, então uma configuração próxima a de 1960, associada

a um de'slocamento da desembocadura no sentido da sotamar,

decorrente da diminuição do efeito de molhe hidráulico. As car-

tas batimétticas disponíveis para a região (dados levantados em

1962 e 1981) mostram que a forma da linha de costa e da pró-

pria barra de embocadura exibem a mOlfologia típica de um del-
ta dominado por ondas. Assim esta morfologia é influenciada
pelas variações da descarga do rio, de modo que, sob taxas cres-
centes de vazão (líquida e sólida) a barra adquire uma fOlma em
cúspide com desenvolvimento costa afora, e, sob condições de
vazões decrescentes verifica-se um retrabalhamento da ban.a,
com diminuição da relação comprimento/largura e deslocamen-
to do talvegue do rio no sentido SW, evidenciando um aumento
da energia das ondas quando em confronto com a descarga flu-
vial. Os dados de vazão disponíveis mostram para o rio São Fran-
cisco tendência de descargas decrescentes nos penodos 1945-
1960 e 1980-1999, e descargas crescentes entre 1960 e 1980. Os
dados de descarga sólida mostram uma diminuição de cerca de
90% da mesma entre a década de 70 e o final da década de 90.

Os resultados deste estudo sugerem que os fenômenos ero-
sivos relacionados à foz do rio São Francisco são decorrentes de
mudanças da morfologia da barra de desembocadura, decorren-
tes de variações hidrossedimentológicas neste rio. Padrões de
truneamento de cordões litorâneos na desembocadura, mostram
que episódios severos de erosão ocon'eram no passado, anterior
às intervenções humanas na bacia do rio São Francisco. No en-
tanto os barramentos construídos nas últimas décadas provoca-
ram significativas alterações nas características hidrossedimen-
tológicas do rio, as quais podem estar reproduzindo aliificial-
mente um processo que já ocorre naturalmente neste rio, só que
agora em caráter permanente. Para uma melhor compreensão da
influência destes barramentos nos processos costeiros, se faz
necessário entretanto uma documentação da posição da linha de
costa que abranja um maior período de tempo, contemplando
épocas de seca e de cheias posteriores às construções dos balTa-
mentos, aliada a simulações e modelagens hidrodinâmicas.
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SíSMICA DE ALTA RESOLUÇÃO NA PLATAFORMA INTERNA ADJACENTE AOS MUNiCíPIO DE NAVEGAI~TES

E BALNEÁRIO CAMBORIÚ, LITORAL CENTRO-NORTE DE SANTA CATARINA, BRASIL

FE. da Silva; J.G.N. de Abreu
Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI

Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar - CTTMar
Itajaí, SC, Brasil. CP 360 CEP 88 302-202

As praias de Gravatá Município de Navegantes e Balneário
Camboriú, localizadas aproximadamente 100 km ao norte de
Florianópolis, SC destacam-se nacional e internacionalmente
como importantes pólos turísticos e culturais do Estado de San-
ta Catarina. Entretanto, a exemplo de outras praias do estado
como Barra Velha, Piçarras, essas localidades sofrem com pro-
cessos erosivos relacionados, entre outras causas, a ocupação
desordenada de suas orlas. Por sua vez, tais problemas ambien-
tais interferem de fonna negativa nas localidades no aspecto
econômico e estético-paisagístico da região centro-norte.

Com objetivo de avaliar o potencial dos recursos arenosos
existentes na platafonna continental ínterna e nas desemboca-
duras de rios para projetos de recuperação de praias com proble-
mas erosionais, através de aterros hidráulicos, o Centro de Cí-
ências Tecnológicas da Terra e do mar (CTTMar) da Universi-
dade do Vale do Itajaí (UNIVALI) desenvolveu este trabalho,
que faz parte integrante do Projeto Areias PT, financiado pelo
Ministério der Ciêncía e Tecnologia através do PADCT m.

Para obtenção dos dados foram executados, entre 1998e 2000,
nas regiões ao largo das praias de Gravatá (Navegantes) e Balne-
ário Camboriú, diversos cruzeiros oceanográficos de coleta de
sedimentos, a bordo do Navio de Pesquisas Oceanográficas So-
loncy Moura (CEPSUIlBAMA) totalizando 900 amostras super-

ficiais para análise granulométrica e teores de carbonato. Durante

o verão 1999/00, em um dos cruzeiros, foi empregado o método

sísmico utilizando um perfilador de subsuperflcie composto de

um transdutor do tipo arraia de 3,5 a 12 kHz mode TVS, potência

máxima de 2 kW, rebocado na popa da embarcação a uma veloci-

dade média de 4,5 nós e um registrador EPC 3200/S de registro

analógico contínuo e saída em papel EG&G.

Os perfis de sísmica de alta resolução (3,5 a 12 kHz), reali-

zados nestas áreas registraram eco-caractéres relacionados aos

diferentes sedimentos marinhos recentes de fundo e subfundo,

com espessuras variáveis nos pacotes sedimentares, compostos
por areias quartzosas muito semelhantes entre si (areia fina a

silte médio). Observou-se, em algumas regiões das platafonnas

internas adjacentes as praias de Gravatá e Balneário Camboriú,

a existência de estruturas sedimentares indicativas de paleoca-

nais preenchidos com material sedimentar.

A interpretação dos dados sísmicos, associada às caracterís-

ticas dos diâmetros de grãos apresentou-se como importante fer-

ramenta para o entendimento dos padrões de distribuição de se-

dimentos, bem como os processos atuantes nos ambiente:s sedi-

mentares. Entretanto, futuros trabalhos onde se planeja obter

amostras sedimentares sub superficiais através de testemunhos

deverão complementar os resultados até agora obtidos.

EFEITO DO ESTADO DE EQUILíBRIO EM PLANTA NA SEDIMENTOLOGIA DE PRAIAS DESENVOLVIDAS
ENTRE PROMONTÓRIOS: RESULTADOS PRELIMINARES

Graziela Miot da Silva I, Antonio H. da F Klein2, Luiz Emílio S. B. de Almeida3
JPrograma de Pós-Graduação em Geociências. Instituto de Geociências. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. c.P.

15.001 - CEP 91509-900. Porto Alegre, RS, Brasil gmiot@cttmawnivali.br; 2 Universidade do Vale do Itajaí. Centro de Ciências

TecnolÓgicas da Terra e do Mar - CTTMm: c.P 360 - CEP 88302-202. Itajaí, SC, Brasil. klein@cttmar.univali.br; 3Instituto de

Pesquisas Hidráulicas. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. C. P 15.029 - CEP 91501 - 970. Porto Alegre, RS, Bmsil.
almeida@iph.ujrgs.br

Praias arenosas, quando desenvolvidas entre promontórios,

exibem uma fonna em planta característica em resposta à distri-

buição da energia das ondas. Estas praias podem estar em equilí-

brio estático, quando sua fonna se ajusta ao padrão de ondas, não

oCOlTendo transporte longitudinal de sedimentos, ou em equilí-

brio dinâmico, quando houver suprimento sedimentar para o lo-

cal e o transporte longitudinal for ativo. As características do lito-

ral centro-norte do estado de Santa Catarina tomam este segmen-

to um excelente local para testar a hipótese de que praias em equi-

líbrio estático podem desenvolver gradações laterais no tamanho

de grão, se houver disponibilidade de diferentes classes granulo-

métricas (fonte). Praias em equilíbrio dinâmico, por sua vez, não

desenvolvem esta gradação devido ao constante aporte ele sedi-

mentos e mistura de classes. Para a análise da fonna em planta,

utilizou-se de fotografias aéreas. As simulações da fonna foram

realizadas utilizando-se o modelo de praias parabólicas. Para a

análise da variação do tamanho de grão ao longo das praias, utili-

zou-se de dados secundários obtidos de relatórios técnicos, bem

como foram coletadas amostras na porção média da face praial,

ao longo do litoral centro-norte de Santa Catarina. Os rewltados

preliminares mostram que a região das praias de Piçarras-Alegre

encontra-se em equilíbrio dinâmico. Nesta região, a gradlÇão la-

teral dos sedimentos é modificada devido ao aporte de sedimen-

tos pelo rio Piçarras, corroborando as hipóteses citadas.
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ESTUDOS HIDRODINÂMICOS E MORFODINÂMICOS NA AVALIAÇÃO DE RISCOS SAZONAIS

NA PRAIA DO FUTURO-CE

Lilian Pinheiro da Silvai, Jáder Onofre de Morais2 e Lidriana de Souza Pinheiro3
i Bolsista de ICT/FUNCA?, 2 Prof Titular do Depto. de Geociencias, 3Doutoranda em Oceanografia da UFPE

A área estudada corresponde a faixa litorânea entre o Farol

do Mucuripe e o estuário do Rio Cocó, com aproximadamente 8

Km de extensão. Por apresentar boas condições de balneabilida-

de em relações as outras praias da Região Metropolitana de For-

taleza atrai grande publico de todas as idades e procedências, no

entanto, apresenta um alto índice de acidentes por afogamentos.

No período das férias e alta estação, essas ocorrências aumentam

em mais de 80% em relação aos meses de baixa estação, necessi-

tando de estudos que contribuam com informações práticas para a

redução desses índices Por isto, o objetivo deste trabalho é identi-

ficar as valiações sazonais da morfodinâmica praial, hidrodinâ-

mica marinha e fluvial, estabelecendo as relações que impliquem

na intensificação dos acidentes por afogamento e perda da balne-

abilidade. A metodologia desse trabalho consiste na confecção de

uma matriz de interpolação de dois grupos de dados. O primeiro,

referen:e as interpretações de fotografias aéreas multitemporais,

levantamentos hidrodinâmicos, morfodinâmica praial e de infor-

mações sobre o número e causas de afogamentos obtidas junto ao

Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. O segundo, consiste na

análise das águas coletadas semanalmente após o fluxo de ba-

nhistas, onde é determinada o nível de poluição pela presença de

colifonnes fecais realizada pela Superintendência Estadual do

Meio Ambiente - SEMACE. Para isto, foram escolhidos 10 pon-

tos de monitoramento, onde são realizados os experimentos de

hidrodinàrnica,coleta de sedimentos e água no período de alta

estação turística. A morfologia da ante-praia associada ao meca-

nismo hidrodinâmico e a própria influência em maior escala de

banhistas nesta área levaram a identificação por meios estatísti-

cos de locais de riscos permanentes, destacando-se a foz do Rio

Cocó e a faixa de praia entre as barracas Terra do Sol, Chico do
Caranguejo, Tropicália e Caça e Pesca que apresentam morfolo-

gia do tipo intennediária, refração de ondas, reflexão de corren-

tes e ondas altas durante todo o ano. Os processos de erosão das

margens internas do estuário do Rio Cocó são resultantes das al-

temâncias das COlTentes de maré enchente nos bancos arenosos

adjacentes. Nos perfis de praia 5, 6 e 7 , a variação da linha d'água

entre os estágios de preamar e baixamar, chega atingir valores

superiores a 6 m, sendo aconselhável ter cautela ou se evitar o

banho de mar na maré cheia e vazante, devido o incremento do

baclru:ash. O retrabalhamento das areias causando diferentes fei-

ções sedimentares e o deslocamento de correntes longitudinais e

de retomo respondem pela maioria dos afogamentos de pessoas

desavisadas. O período de maior risco de acidentes por afoga-

mento vai de julho a novembro, devido o aumento das alturas das

ondas incidentes. O índice de balneabilidade apresenta-se favorá-

vel entre o clube de Engenharia e a praia de Caça c Pesca, no

entanto os valores médios oscilaram, principalmente nos perío-

dos de maior pico de fluxo turístico e no período chuvoso. Segun-

do o desvio padrão, a praia do Servi luz e MucUlipe são estáveis

para as categorias de impróprio ao banho de mar ao longo de todo

o ano monitorado. Isso é devido ao despejo de resíduos sÓlidos c

esgotos dométicos na praia e por se tratar de urna área abrigada

pelo espigão do Titanzinho, ocasionando a permanência mais pro-

longada desse material pela diminuição do tran~porte pelas on-

das. O processo de reprodução acelerada de algas ocorre com uma

certa treqüência na área estudada, sendo um bioindicador de dese-

quilíbrio ambiental principalmente pelo aporte excessivo de nutri-

entes oriundos de efluentes domésticos transportados pelo rio.

EVOLUÇÃO MORFODINÂMICA E IMPACTOS CAUSADOS À PLANíCIE COSTEIRA DO MORRO BRANCO- CE

Maria Valberlândia do Nascimento Silvai, Jáder Onofre de Morais2 e Lidriana de SOllsa Pinheiro3
I Bolsista IC/CNPq-UECE, 2 Prof Titulardo Depto.de Geociencias-UECE,3Profa. Visitante do MAG- UECE/Doutoranda em
Oceanugrafia da UFPE

O distrito de Morro Branco localizado no Município de
Beberibe está inserido dentro da rota turística do litoral leste
do estado do Ceará. Este trabalho têm como prioridade carac-
terizar os principais processos e impactos que impliquem na
evoluçiio costeira local pelos processos de formação de fei-
ções e ações antrópicas que venham a modificar a dinâmica
existente. Foram estabelecidas células de monitoramento ao
longo ela faixa praial levando-se em consideração parâmetros
oceanográficos, geomorfológicos e geológicos para se estabe-
lecer niveis de erosão e progradação de praia. Estabeleceu-se,
através do uso de GPS, pontos de coleta de sedimentos e de
realização de perfis topográficos sazonais, nos mesmos pon-
tos de coleta de amostras sedimentares, para o cálculo do ba-
lanço sedimentar e avaliação dos níveis de sustentabilidade
ambiental dessa área. Os trabalhos de campo e interpretação
em laboratório mostraram cinco seqÜências de perfis relacio-
nadas a periodos distintos durante o ano de 200 I em área de
falésias, área de belma ocupadas por baITacas, área de atuação

hoteleira e casas de veraneio. A variação da declividadc dos per-

fis em cada um dos cincos pontos escolhidos foi avaliada e os

resultados referentes a textura sedimentar de amostras coletadas

ao longo dos perfis na pós-praia, estirâncio e ante-praia relacio-

nadas ao balanço sedimentar praia!. A partir destes resultados

pode-se constatar que nas zonas de falésias a modificação da

declividade não foi tão evidente em virtude da fonnação da pla-

taforma de abrasão 'à medida que se procedia o rccuo das falési-

as, revelando apenas feições seqüenciais e efêmeras nas faces

de praia entre a plataforma de abrasão e zonas de estirâncio. Nas

zonas de barracas os perfis em média ficaram estáveis. A varia-
ção mais significativa processou-se em zonas residenciais che-

gando a quatro metros de desnível na localidade da Tabuba.

Ocasionado pelo déficit no volume de sedimentos pela impossi-

bilidade de realimentação através do transporte eólico e a ocu-
pação das falésias acelerando o solapamento de encostas e im-

penneabilização dos solos, que são os principais mecanismos

desta variação na morfodinâmica praia!.
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COLlMETRIA DAS ÁGUAS DAS PRAIAS DO LITORAL LESTE DO MUNiCíPIO DE FORTALEZA,
ESTADO DO CEARÁ, BRASIL
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I (LABOMAR/UFC) paulogom@labomar.ujc.br
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As descargas naturais de rios em zonas costeiras concorrem
para a poluição à medida que o arraste para esses desemboca-
douros traz desde o lodo dos esgotos aos reagentes tóxicos. Além
disso, os transportes marinhos muitas vezes jogando acidental-
mente petróleo bruto no mar, causam a morte de inúmeros ani-
mais e danificam o ambiente por muito tempo. Três contami-
nantes são as maiores causas da poluição marinha: esgotos, nu-
trientes e compostos orgânicos sintéticos.

O presente trabalho teve por objetivo avaliar o grau de
poluição bacteriológica de cinco pontos do litoral leste de
Fortaleza: Caça e Pesca, Barraca Chico do Caranguejo, Bar-
raca do Louro, Barraca Sobre as Ondas e Titanzinho, todos
eles localizados na Praia do Futuro, através da enumeração
de colifonnes Totais (CT) e coliformes Fecais (CF) de suas
águas e relacionar os resultados com o índice pluviométri-
co dos onze meses da pesquisa. Este método é preconizado
pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) para
avaliação da balneabilidade de praias. Nele se investiga o
Número Mais Provável (NMP) de CT e CF, bactérias de ori-
gem intestinal. Segundo a Resolução CONAMA nO20/86 as
praias serão consideradas Excelentes quando no máximo
apresentarem 250 CF em 80% ou mais do tempo; Muito
Boas, no máximo de 500 CF em 80% ou mais do tempo:
Satisfatórias, máximos de 1000 em 80% ou mais do tempo
e Impróprias, quando este número for superior a 1000 em
mais de 20% do tempo.

Nossos dados nos permitem uma avaliação do potencial 1'0-
luidor das barracas localizadas em frente às águas de onde fize-

mos as análises. Os números não foram muito elevados. Somente
duas amostras dentre onze coletadas, nos diferentes meses de
3 praias (Caçae Pesca; Barraca do Louro e Titanzinho)apre-
sentaram concentrações acima de 250 CF. O percentual d,~amos-
tras neste limite foi muito baixo: 22%, o que não incrimina as
praias estudadas. No máximo podemos dizer que elas n~lOestão
Excelentes. As 3 praias apresentaram uma amostra com o NMP
de CF > 1000/100 rnL. Não há cOITelaçãoentre o per:odo de
chuvas e o aumento no índice de CF, apesar de nos meses de
fevereiro e abril, duas estações, terem apresentado os mais altos
valores para CF (1100 CF/100 mL para a Barraca do Louro e
2400/100 rnL para a BalTaca Sobre as Ondas) respectivamente.
No mês de agosto quando não mais chovia, a Praia do Titanzi-
nho apresentou valores para o NMP de CF de 1100/100 mL .

Podemos afirmar que os valores das praias não são preocu-
pantes, mas que é necessário que as autoridades monitorem es-
sas praias, uma vez que o aumento das barracas e da população
usuária dessas áreas de divertimento tende a poluir mais e mais
o ambiente.
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Paulo Roberto Ferreira Gomes da Silva', Rochana Campos de Andrade Lima2, Paulo da Nóbrega Coutinho3e Luis Parente
Maia4

'(LABOMAR/UFC) paulogom@labomar.ufc.br
2GEM-CCEN/LABMAR-UFAL, 3 LGGM-UFPE,4 LGMA-UFC

A proteção e recuperação de praias constituem hoje uma
preocupação em escala planetária. A erosão marinha na praia do

Pontal da Barra é um processo cíclico e pontual que não chama-
va atenção, por não se ter nenhuma construção sofrendo danos.
Porém, cm agosto de 200 I, o acostamento da via asfáltica que
liga Maceió às praias do sul do estado foi completamente des-
truido e os dutos da Petrobrás e ALGÁS foram expostos no esti-
râncio superior da praia.

Esse processo mereceu preocupação do Ministério Público,
Instituto do Meio Ambiente-IMA pelas obras de contenção que
possam surgir deste evento, já que as praias do município, desde
o porto dc Maceió até a desembocadura da laguna Mundaú, áreas
vizinhas à praia do Pontal da Barra, apresentam-se relativamente
estáveis e em alguns locais em processo de crescimento natural.

A área de estudo localiza-se no litoral sul do município de
Maceió, no bairro do Pontal da Barra que dista aproximadamen-
te 5 km do centro da cidade. O bairro do Pontal da BalTa tem
uma linha de costa de aproximadamente 5,5 km e o processo de

erosão desencadeado no mês de agosto passado se estel1deupor
500 m, localizado entre a barraca do Pontal e o píer da Trikem.

O objetivo deste estudo foi projetar uma estrutura que possa
minimizar os impactos gerados, recuperando o perfil natural da
praia, impedindo o recuo da linha de costa e restabelecendo a
morfologia original da praia, determinada pelas condiç:ões lo-
cais da batimetria, clima de ondas, marés, correntes, vHiações
morfológicas e tipos de sedimentos.

Baseado nos dados levantados e considerando a geometria
das estruturas já existentes nas proximidades da área erodida
como os recifes e o pier da Tlikem, o tipo de proteção sugeri da
foi um quebra-mar semi-submerso, destacado da costa, seguin-
do a direção da linha de recife natural. Simulações de detalhes,
para situações de inverno e verão, confirmam os resultados ob-
tidos para as condições regionais, mostrando o desempenho sa-
tisfatório da estrutura proposta, dissipando totalmente a energia
das ondas e criando condições favoráveis à sedimentação e pro-
teção da praia.
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A Intensificação do uso de áreas costeiras nos últimos anos,

aliada a sua extrema fragilidade, tem-se constituido numa preo-

cupaç~lo crescente quanto ao futuro dessas áreas.

AtLlalmente, estima-se que 70% das linhas de costa do mundo

inteiro estão sendo afetadas pela erosão, com grandes prejuízos

para as. economias locais. A erosão marinha representa um grave

problema que afeta grande parte do litoral do Estado do Rio Grande

do Norte, em particular as praias ao norte de Natal. Porém, estu-

dos específicos podem monitorar as taxas de variação da linha de

costa alertar a comunidade e o serviço público das futuras conse-

qüências. A tomada de consciência destes riscos pelo poder públi-

co e das suas repercussões no desenvolvimento costeiro, princi-

palmente através das atividades turísticas em áreas urbanas, tem

fomemado iniciativas em busca de soluções.

A Úreade estudo selecionada localiza-se no litoral norte de Natal,

entre as praias de Genipabu e Jacumã. A linha de costa apresenta

uma direção SE-NW, estando formada por praias arenosas parcial-

mente seccionadas pelas desembocaduras dos rios Ceará-Mirim e

do Platagi, e promontórios rochosos que determinam mudanças na

orientação litoral. A zona está submetida à ação continua dos ven-

tos alís.ios oriundos predominantemente de sudeste, que gera um

regime de ondas que atinge a costa com um certo angulo, originan-

do uma corrente longitudinal e o mecanismo de deriva litorânea

dos sedimentos, responsável pelo transporte das areias pelo litoral

de Sul para Norte. A área está submetida a um regime de mesoma-
rés, com marés do tipo semidiurna com amplitude máxima de 3,2

m. O clima de ondas local pode ser descrito por uma altura de onda

significativa média, Hs, de I m, um período médio, Tz, de 5 segun-

dos e com direção dominante de leste.

Foram realizados perfis topográficos em dez praias previa-

mente escolhidas, em função da geomorfologia e a dinâmica
que predomina. As praias cobrem aproximadamente 15 km da
costa. Os dados foram submetidos a tratamento utilizando sol-
twares específicos.

Foi definida a morfologia das praias, calculados volumes dos
sedimentos, utilizando regressão linear analisamos a tendência
erosiva/deposicional das mesmas, determinamos as taxas de ero-
são/deposição e sua relação com a variação da linha de costa.

O resultado obtido nos mostra que as praias dos perfis OI,
04,05,07,08 e 09 encontram-se em fase de acresção, com taxa
de deposição de sedimento variando de 1,2 - 21,1 m3/ano.

As praias 02, 03, 06 e 10 encontram-se em processo erosivo
com taxa de perda de sedimentos entre 9,9 e 31,3 m3/ano.A loca-
lização destas praias, a primeira próxima do estuário do rio Cea-
rá-Mirim; a segunda após o tômbolo da praia de Grassandú, pro-
cesso erosivo este conseqüência da ação da dinâmica causada pela
corrente litorânea vindas do sul, somada a diftação das ondas num
trecho onde os beach rocks, encontram-se truncados.

A linha de tendência nos mostra que os perfis 08 e 09 possu-
em uma declividade suave, sugerindo está próximo a um equilí-
brio, ressaltando também pelas menores taxas de acresção, 1,2
m/ano. A maior taxa na variação da linha de costa foi encontra-
da no perfil 01 de 12,81 m/ano e no perfil 10 -25.40 m/ano,
mostrando maior área de acresção e erosão, respectivamente.

O método aplicado nos permitiu um maior entendimento das
relações morfológicas das praias com a dinâmica causada pelos
processos modificadores que ali atuam.

* Financiado pela FINEP através Pró-Reitoria de Pesquisa e

Pós-graduação da Universidade Potiguar.
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Odete Fátima Machado da Silveiral; Valdenira Ferreira dos Santosl; Zanandrea Ramos Figueiral e Amaldo de Queiroz da
Silva2
I IEPAfGERCO - gerco@iepa.ap.gov.br
2SEMA - amaldoqueiroz@hotmail.com

Conhecer a realidade das áreas costeiras objetivando sua
gestão racional implica em muito mais do que saber como fun-
ciona o ecossistema, mas em estabelecer inter-relações entre os
meios antrópico e natural. Entendendo que o planejamento am-
biental deve ser feito em cima das potencialidades e limitações
dos ecossistemas como um todo, que cada ecossistema respon-
de de uma forma diferente às intervenções humanas e que rece-
berá o reflexo de acordo com a intensidade dessas intervenções
é que (IPrograma Estadual de Gerenciamento Costeiro do Esta-
do do Amapá implementou o que preconiza o Plano Nacional
através de um método participativo de discussão das problemá-
ticas c'Jm as comunidades e gestores dos municípios costeiros.
O trabalho executado ao longo do Setor Costeiro Estuarino do
Estadc do Amapá abrangeu os municípios de Vitória do Jari,
Mazagão, Santana, Macapá, Itaubal e Cutias. Através de entre-

vistas com pessoas-chaves nas comunidades, detectou-se os prin-
cipais problemas no litoral e coletou-se informações socioeco-
nômicas e culturais sobre 171 núcleos populacionais rurais. Os
dados foram trabalhados espacializando-se as informações em
duas grandes áreas: a planície costeira e a área adjacente de ter-
ra firme, geralmente relacionada aos sedimentos de idade terci-
ária. Estes procedimentos também foram utilizados na constru-
ção das cartas do ambiente natural (geologia, geomorfologia,
solos, vegetação, potencialidades e limitações dos ambientes) e
do ambiente social (cartas da estrutura socioeconômica e cultu-
ral, uso e ocupação do solo), as quais integradas constituem a
carta de qualidade ambiental e compõem o diagnóstico socio-
ambiental dessa área. Os resultados preliminares do diagnóstico
demonstraram a existência de áreas onde se definem quadros
críticos ou potencialmente críticos de degradação, nos quais,
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muitas vezes, as comunidades locais não têm a percepção das
conseqüências ambientais de suas ações, como o uso intensivo
de áreas de campos inundáveis para a bubalinocultura e a mono-
cultura intensiva. As intrincadas relações entre os problemas
ambientais encontrados no litoral originaram discussões sobre a
necessidade de ordenamento territorial para o Setor Costeiro
Estuarino, a partir da participação dos atores sociais envolvidos
no processo de gestão do espaço costeiro, sejam eles passivos
(que sofrem os atos decorrentes da gestão) ou ativos (que exer-

cem a gestão). Neste processo, incluiu-se o público infantil, como
forma de criar um espírito participativo e crítico nas gerações
futuras. Os resultados mostraram a urgência de uma proposta
concreta e participativa para o ordenamento territorial. É funda-
mental não só o repasse de informações, mas também sua dis-
cussão e complementação, somando-se aos resultados o conhe-
cimento dos que vivem nessas regiões. Mas como definir for-

mas de uso sem o devido conhecimento científico do litoral, das
dinâmicas que interferem no uso do mesmo e de como esse uso
pode interferir na dinâmica natural? São questionamentos que
devem ser feitos pelos que trabalham nessas áreas e se preocu-
pam com a preservação dos ecossistemas. Criar um espaço para
a discussão de uma proposta de ordenamento não é tarefa fácil,
uma vez que existem grupos, governamentais ou não, com inte-
resses dos mais variados. É necessário encarar seriamente que
propostas de ordenamento litorâneo devem observar a dmâmica
do ambiente, cujo desconhecimento pode implicar em al;ões in-
corretas levando ao desequilíbrio dos ecossistemas presentes, e
que a "tradução" de informações técnico-científicas aos gesto-
res é fundamental. Deve-se, então, Ia.nçarmão de todos os dis-
positivos necessários para essas informações chegarem à socie-
dade, havendo a valorização da integração dos temas e não ape-
nas as especificidades de cada área.

CARACTERíSTICAS MORFODINÂMICAS DO CAMPO DE DUNAS COSTEIRAS

DA CIDADE DE SÃO BENTO DO NORTElRN

Iférner F arkatt TabosaI.2, Jozibel Gomes de Oliveira JR.1.1 Helenice Vita14.6

Walter Eugênio de Medeiros.5.6
(1) Programa de Pós-Graduaçào em Geodinâmica e Geofisica (CCETIUFRN); (2) Bolsista ANPIPRH-22 - farkatt@yahoo.com;

(3) Bolsista CAPES (4) Departamento de Geologia (CCETIUFRN); (5) Departamento de Física Teórica e Experimental (CCETI

UFRN); (6) Pesquisador CNPq

A área de estudo está localizada no litoral setentrional do
Estado do Rio Grande do Norte, entre as cidades de São Bento
do Norte e Caiçara do Norte. Geologicamente, encontra-se inse-
rida nos domínios Bacia Potiguar, nordeste do Brasil. O objeti-
vo principal deste trabalho é identificar e caracterizar os princi-
pais aspectos morfológicos e morfodinâmicos do campo de du-
nas costeiras do litoral de São Bento do Norte.

Para a caracterização e modelagem destas dunas, foram rea-
lizados três levantamentos planialtimétricos, em diferentes épo-
cas (19/08/2000, 10/03/200 I e 01/08/2001). O nivelamento pro-
posto foi desenvolvido sobre a duna principal, com a construção
de quatro perfis de direções N/S, E/W, NE/SW e NW/SE. Para
um maior detalhamento da topografia da duna, as estações fo-
ram espaçadas a cada 5 m e o ponto de convergência de todos os
perfis foi projetado para a parte central da duna (topo).

O que se observou na morfologia geral da duna é que a mes-
ma se apresentava levemente esférica, com tendências alonga-
das em direção ao barlavento (NE/SW). Nesta direção, as cur-
vas de nível são bastante espaçadas, indicando um relevo bas-
tante suavizado. Na porção NW da duna, tem-se destacado uma
forte deflação, caracterizando a fonnação de um corredor inter-
dunar. Entretanto, foi observado que com o passar do tempo,
esta planície está sendo recoberta, mostrando a mobilidade da
duna para NW. Nota-se ainda um crescimento com achatamento
em direção a E, que pode ser associado a uma mudança na dire-

ção geral do vento ocorrida no mês de março/2001, quando se

observou uma oscilação da ordem de 0950 Az (para uma. média

mensal de 2200 a 3000 Az). Pode-se destacar ainda o recobri-

mento do antigo corredor interdunar e o deslocamento geral da

duna sobre algumas residências construídas próximo à base da

duna, na cidade de São Bento do Norte. No início do trabalho

Gunho de 2000), observava-se um recuo entre as casas e a duna

de cerca de 20 a SOm. Posteriormente, em agosto de 2001, este

recuo já não mais existia, estando essas residências parcialmen-

te soterradas ou totalmente inabitáveis.

Objetivando observar a estruturação interna da duna, fi)i reali-

zado uma serie de perfis de GPR sendo possível comparar o com-

portamento das ondas eletromagnéticas no subsolo em função de

sua condutividade elétrica, constante dielétrica e permeabilidade

magnética. Através dos radargramas pode-se observar um forte re-

fletor, interpretado como sendo o contato entre duas diferentes ge-

rações de dunas (duna mais jovem migrando sobre a duna mais

antiga). Adicionalmente, observa-se um segundo refletor corres-

pondente ao nível do lençol ffeático. Através dela, pode-se identifi-

car foresets com mergulhos variando de 2° a 6°, de um forte trunca-

mento relacionado ao contato lateral entre duas diferentes gerações

de dunas. Dentro desta interpretação, a duna localizada a W é mais

antiga, concordando com observações de campo.

Apoio Financeiro: CNPq/CTPETRO/CAPES/DAAD
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MONITORAMENTO AMBIENTAL DA PERFURAÇÃO EXPLORATÓRIA
DE PETRÓLEO EM MAR ABERTO -PROJETO MAPEM*

Elírio E. Toldo Jr1.; Ricardo N. Ayup-Zouain1 e Felipe Toledo1
1CECO/IGEO/UFRGS*. Caixa Postal 15.001, Porto Alegre-RS 91501-970 Brasil. elirio.toldo@ufrgs.br *Instituiçào participan-

te do Programa de Geologia e Geofisica Marinha-PGGM
*PROJETO FINEP CTPETRO - FAURGS - IBP

Ó uso de fluídos não-aquosos na perfuração de poços é es-
sencial para o desenvolvimento econômico de muitas das reser-
vas que foram encontradas no mundo mais recentemente.

O Projeto MAPEM foi iniciado para fornecer um estudo
definitivo associado com descargas de cascalhos, quando um
desses novos fluídos é usado, em dois locais: água rasa e água
profunda. O estudo tem uma grande densidade de amostras, para
ter uma robustez estatística adequada. Esta robustez permitirá a
separaç:ão de efeitos ambientais, que resultem da descarga dos
cascalhos de perfuração, daqueles que resultem da variação na-
tural.

Protocolos detalhados foram elaborados e revistos para as-
segurar credibilidade científica e comunicação eficiente entre a
equipe multi-disciplinar. O envolvimento do IBAMA e da ANP
desde as fases iniciais de planejamento foi de grande valor e
espera-se que este envolvimento continue a existir a medida que
o projeto prossegue e até a sua conclusão. Com este envolvi-
mento, o projeto terá um valor máximo para o Brasil.

Três objetivos fundamentais caracterizam o desenvolvimento

do Projeto:

1. Avaliar os efeitos do descarte de cascalhos resultantes da

perfuração com Fluídos Não Aquosos -NAF em dois locais

(águas rasas e águas profundas), determinar o grau de im-
pacto ambiental e de recuperação destes locais até um ano
após o descarte.

2. Fornecer os dados necessários para calibração do modelo de
previsão da distribuição inicial dos descartes de cascalhos no
fundo marinho.
Descrevendo as mudanças fisicas, químicas e biológicas nos
ambientes de águas rasas e águas profundas, após o descarte de
cascalhos resultantes da perfuração com NAF. Detenninar o
estado destes ambientes até um ano após inicio da perfuração,
Amostragens dos sedimentos do fundo marinho e da coluna

d' água, uma vez antes da perfuração e duas após a perfura-
ção, para análises de laboratório (organismos bentônicos,
metais, hidrocarbonetos, tamanho de grão, TOC, análises
fisico-químicas da água). Estas atividades serão integradas
com o programa de monitoramento realizado por operado-
res dos blocos,

3. Utilizar as informações técnicas resultantes dos Objetivos 1
e 2 para avaliar o efeito do descarte de cascalhos resultantes
da perfuração com fluídos não-aquosos sobre o ambiente
marinho e fornecer tais informações e avaliações às agênci-
as que regulamentam estes descartes.

EROSÃO COSTEIRA: CAUSAS, ANÁLISE DE RISCO E SUA RELAÇÃO
COM A GÊNESE DE DEPÓSITOS MINERAIS

Elírio E. Toldo J,:, Sérgio R. Dillenburg, Luiz R. S. Martins
CECO/1G/UFRGS - Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica (toldo@vortex.ufrgs.br)

Os estudos ambientais em áreas costeiras na América do
Sul são recentes, e vêm sendo incentivados através de dire-
trizes regulamentadas pelos órgãos públicos federais, esta-
duais e municipais de proteção ao meio ambiente. Por outro
lado, iniciativas globais ligadas a organismos das Nações
Unidas como a Comissão Oceanográfica Intergovernamental

-- COI/lJNESCO, têm estimuladoos EstadosMembrosno de-
senvolvimento de projetos inter-regionais, regionais e nacio-
nais, visando o adequado estudo da zona costeira e dos pro-
blemas que afetam essa sensível zona de transição entre o
continente e o oceano, tanto de caráter natural como induzi-
dos pelo homem.

O desenvolvimento do projeto "Erosão costeira: causas, aná-
lise de risco e sua relação com a gênese de depósitos minerais"
está vinculado ao componente regional para o Atlântico Sudo-
este do "Programme on Ocean Science in Relation to Non Li-
ving Resources" - OSNLR/COl/UNESCO, do qual participam
instituic;ões do Brasil, Uruguai e Argentina. O projeto foi execu-
tado através do levantamento de dados pretéritos e atividades de
pré-monitoramento ambienta I da zona costeira, representando a
primeira etapa da elaboração do diagnóstico ambiental da área
em estudo. Os resultados apresentados na fonna de um CD con-
tribuerr. para o monitoramento e delimitação das faixas costei-

ras associadas aos processos erosivos ao longo do litoral norte
da Argentina, do Uruguai e sul do Brasil, bem como permitem
interpretar a natureza destes processos de modo a subsidiar uma
avaliação das áreas costeiras de risco.

As atividades específicas do projeto, desenvolvidas ao lon-
go do litoral do Rio Grande do Sul permitiram o mapeamento

dos recursos minerais e a geração dos seguintes mapas:

refração de ondas,
geologia da planície costeira,
erosão costeira,
estado de alteração praial,
variações do nível médio do mar,
modificações de longo período da linha de costa,
classificação geomorfológica da linha de costa,
levantamento aerofotográfico,
transporte de sedimentos,
classificação textural do pós-praia

Este projeto também tem por objetivo propor, em anos sub-

seqüentes, normas de regulamentação ambiental para esta zona

costeira através da elaboração de mapas de riscos e de potencia-

!idade mineral.
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PREENCHIMENTO DE VALE INCISO DURANTE OS DOIS ÚLTIMOS CICLOS GLACIOEUSTÁTICOS: VALE DO

ARROIO FRAGATA, PLANíCIE COSTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL

Lui::J. Toma::elli;Jorge A. Villwock; Eduardo G. Barboza; Sérgio R. Dillenburg
Universidade Federal do Rio Grande do Sul-Instituto de Geociências
Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica
CP 15001 - Porto Alegre, RS 91509-900 Brazil ljt@via-rs.net

Os sedimentos expostos junto à margem esquerda do vale
do Arroio Fragata, situado próximo à cidade de Pelotas, na parte
sul da Planície Costeira do Rio Grande do Sul, foram descritos e
interpretados pela primeira vez por BianchÍ (1969) e, posterior-
mente. por Godolphim et ai. (1989). Dentre as fácies sedimen-
tares existentes no afloramento os autores destacaram a ocor-
rência de um banco de ostras, com cerca de 0,30 m de espessura
e cuja datação por radiocarbono, realizada na década de 60,
mostrou uma idade de 31.335 :!:2.060 anos AP.

Novos dados geocronológÍcos e estratígráficos, alíados à
aplicação dos conceitos da Estratigrafia de Seqüências, permi-
tem reconstituir de forma mais coerente a história evolutiva da
região. Uma nova datação do banco de ostras realizada recente-
mcntc confinncu a idade pleistocênica do depósito, revelando
uma idade CI4 corrigida de 43.500 :!: 2.630 anos AP (Beta -
159105), acima, portanto, do limite de confiabilidade do méto-
do. A posição altimétrica do depósito (7,3 m acima do nível do
mar) e a idade encontrada mostram que, muito provavelmente, a
acumulação de ostras ocorreu em um ambiente estuarino asso-

ciado ao máximo transgressivo da penúltima glaciação (estágio
isotópico de oxigênio 5), cstabelecido há cerca de 120 <a.

Novas ocorrências de ostras, juntamente com outros restos de
organismos marinhos e estuarinos, foram descobertas na parte mais
central do vale, em cotas de 3-4 m acima do nível do mar A data-
ção por radiocarbono revelou que estas ostras possuem uma ida-

de de 6.450 :!: 80 anos AP (Beta-119874), indicando que estes
depósitos fonnaram-se em um ambiente estualino quc novamen-
te se estabeleu, no vale em estudo, próximo ao máximo tnnsgres-
sivo holocênico, atingido, nesta região, em tomo de 5-6 ka.

A seção estratigráfica encontrada no vale do Arroio Fragata
reflete a história do preenchimento de um vale inciso pclos de-
pósitos transgressivos e de mar alto associados aos dois últimos
ciclos glacioeustáticos. O vale sofreu incisões

-
com fonnação

de limites de seqüência - durante os periodos de mar baixo e foi
preenchido por duas seqüências deposicionais formadas por se-
dimentosmarinhos.estuarinos- incluindoosbancosde ostras-
e fluviais. acumulados durante as fases finais destes ciclos que
tiveram seus máximos há cerca de 120 ka e 5-6 ka.

LEVANTAMENTOS BATIMÉTRICO E CORRENTOMÉTRICO EM TRECHOS DOS CANAIS DO GURIJUBA E DO
MARINHEIRO, ARQUIPÉLAGO DO BAIUQUE . AP

Admilson M. Torres, Marcio S. da Silva & Marcos Henrique de A. Martins
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA). Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro
(CERCO). E-mail: admilson_torres@uol.com.br

O arquipélago do Bailique localiza-se no setor norte da
zona costeira estuarina amapaense, onde ocorre a mistura gra-
dual das águas provenientes do rio Amazonas com as águas
marinhas do Oceano Atlântico. Esta região, de 650 km2de área,
é cortada por diversos canais que apresentam amplitudes de
maré rclativamente altas (da ordem de 3 metros). A proposta
dcste trabalho foi o levantamento batimétrico e as medições de
vazão c vclocidade das correntes flúvÍo-estuarinas em trechos
dos canais do Gurijuba e Marinheiro, de forma a subsidiar a
travcssia subaquática de cabos elétricos de 13.8 kV da Com-
panhia dc Elctricidade do Amapá. Na execução dos trabalhos
utilizou-se uma embarcação de duralumínio, tipo voadeira, com
6 metros de comprimento e motor de popa de 30 Hp. As medi-
das foram realizadas em setembro de 2001, com um ecobatí-
metro analógico-digital, um sistema de posicionamento dife-
rcncial com correção em tempo real e um software de navega-
ção e processamento da informação batimétrica. No trecho do
canal do Gurijuba foram realizados cinco perfis perpendicula-
res ao cixo do canal, com eqüidistância aproximada de 150
metros. e três perfis longitudinais localizados a intervalos de
500 metros, formando uma malha regular com aproximada-
mente 22.200 pontos. Em outro trecho, no canal do Marinhei-
ro, o levantamento foi realizado em três e quatro seções trans-
versais e longitudinais, respectivamente, a intervalos de 150
m, formando uma malha com cerca de 17.000 pontos de regis-
tros dc profundidade. A medição da variação da vazão e da
velocidade das correntes foi realizada durante um ciclo de 13
horas, utilizando-se um correntômetro acústico por efeito Do-
ppler (Acoustic Doppler Current Profiler - ADCP). A análise

de perfis batimétricos mostrou que o canal do Gurijuba é uma
das áreas mais rasas do arquipélago do Bailique, com profun-
didade média inferior a 5 metros. O trecho estudado apresenta
1.350 m de extensão e o canal de navegação podc chcgar a
profundidade máxima de 10,5 m. Durante um ciclo de maré, a
média das vazões médias foi de -1.407 m3/s, indicando que os
escoamentos dirigidos do mar para os canais do arquipélago pre-
dominam acentuadamente sobre os escoamentos fluviai~;. A mé-
dia das velocidades médias, para a direção NE-SW, foi de 0,40 m/
s. A velocidade máxima de enchente chegou a atingir 2,50 m/s.
Os dados batimétricos do canal do Marinheiro indicaram um ca-
nal irregular, que apresenta, na maré de enchente, largura de cerca
de 380 m e profundidades que podem alcançar até Ii metros. A
média das vazões médias, durante um ciclo de maré, foi de -40

m'/s. Na direção SE-NW, a média das velocidades médias da cor-
rente foi de 0,44 m/s. Através do estudo do canal do Mainheiro,
observou-se um intenso processo erosivo na sua margcm direita,
associado às áreas mais profundas, provocado pelas fortcs cor-
rentes de maré, e verificou-se que a vazão aprcsenta um :ompor-
tamento homogêneo. Já o canal do Gurijuba, cerca dc 3,5 vezes
mais largo do que o canal do Marinheiro, está cm fase avançada
de assoreamento, apresentando um baixo gradiente topográfico
em direção a sua margem esquerda, c mostrou um comportamen-
to muito irregular da vazão e das velocidadcs dc COlTerte. Com
base nestas comparações, foi possivel obscrvar que tanto as cor-
rentes de maré como o alto aporte do rio Amazonas são significa-
tivamente expressivos nos corpos de água estuarinos do arquipé-
lago do Bailique, causando e controlando as modificações morfo-
lógicas de fundo e de margens dos canais.
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GRANULOMETRIA DAS PRAIAS DA BORDA LESTE DA ILHA DE SANTA CATARINA, SC, BRASIL.

Maurício Torronteguy (li & Norberto Olmiro Horn Filho
(2)

(i)
Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC,

torronteglly@vetorialnet.com.br
(2)

Professor do Departamento de Geociências*, Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, horn@cjh.ujsc.br

As praias oceânicas da borda leste da ilha de Santa Catarina
são de maneira geral constituídas por populações sedimentares
unimodais, de granulometria arenosa média à fina, bem a mode-
radamente selecionadas e consideradas de boa maturidade sedi-
mental'. Entretanto, é comum a ocorrência de sedimentos polimo-
dais contaminados por areias de granulometria grossa ainda no
primeiro estágio do ciclo sedimentar.

Os estudos sedimentológicos mais recentes realizados nestas
praias revelaram a existência de uma gradação lateral do tamanho
dos grãos. Este tipo de fenômeno vem sendo amplamente discuti-
do na literatura e até hoje gera muitas controvérsias. Alguns auto-
res afimlam que a gradação lateral de sedimentos em praias are-
nosas depende principalmente da àrea fonte de sedimentos, ou-
tros, consideram a ação dos agentes hidrodinâmicos (marés, on-
das e correntes) como fator detenninante principal.

A realidade é que a gradação lateral de sedimentos em prai-
as arenosas oceânicas depende tanto da dinâmica atuante quan-
to da án:a fonte dos sedimentos praiais. No caso específico das
praias da borda leste da ilha de Santa Catarina, a ação das ondas
e das correntes litorâneas juntamente com as diferentes fontes
de sedimentos condicionam uma incrível variação granulomé-
trica ao longo destas praias.

Nas praias de maior extensão, o tamanho médio dos grãos
diminui em direção ao norte, neste caso o gradiente granulomé-
trico acompanha a direção predominante da deriva litorânea, que
na região Sul do Brasil se dá de sudoeste para nordeste. Nas
praias de bolso, pequenas e compartimentadas, há um maior
desenvolvimento de células de circulação na zona de surfe com
fortes correntes de retomo, as quais atuam como uma espécie de
obstáculo hidráulico reduzindo drasticamente o transporte lon-
gitudinal. Nestas praias os grãos diminuem em direção ao sul,
ao contrário do que ocorre nas praias extensas a gradação lateral
de sedimentos não é influenciada pela deriva litorânea, mas pelo
grau de exposição à energia das ondas, bem como pela proximi-
dade com a área fonte de sedimentos.

Concluiu-se que a granulometria das praiais da borda leste
da ilha de Santa Catarina é influenciada pelas diferentes fontes
de sedimentos e agentes mecânicos deposicionais envolvidos.
As diferenças granulométricas são muito importantes, pois con-
dicionam diferentes comportamentos morfodinâmicos ao longo
das praias da borda leste da ilha.

* Instituição efetiva do PGGM - Programa de Geologia e
Geofisica Marinha

APLICAÇÃO DO MODELO PARABÓLICO DE PRAIAS DE ENSEADA COM AuxíLiO DE UM SOFTWARE
EDUCACIONAL

Ariel Vargas),2; André LuísAlice Raabe I;Antonio Henrique da Fontoura Klein '
'Universidade do Vale do ltajaí - UNIVALI. Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar - CTTMAR. CP 360. ltajaí, Se.
Brasil. CEP 88302-202 2 UNIVALI / Art. 170/ Governo Estadual

As praias de enseada caracteristicas na morfologia litorânea
predominante no estado de Santa Catarina. O estudo de seu com-
portamento morfodinâmico, através do Modelo Parabólico, per-
mite identificar e prever alterações em sua linha de costa. Este
modelo, apesar de eficiente, revela-se trabalhoso em sua aplica-
ção e análise. Para tàcilitar a aplicação e análise do Modelo Pa-
rabólico, decidiu-se construir um software que auxiliasse na re-
alização desta tarefa, levando em conta o aspecto de aprendiza-
do do tema e pennitindo a visualização gráfica dos resultados.
Para o desenvolvimento do trabalho realizaram-se pesquisas na
área de Processos Costeiros, para compor uma base teórica a
respeito do tema. No desenvolvimento do software. utilizou-se
conceitos e técnicas matemáticas para a manipulação de ima-
gens e impressão de gráficos. Utilizando-se o ambiente de pro-
gramaçilo Delphi foi realizada a composição do sistema. O sol-

tware desenvolvido, denominado MEPPE, possui uma interface
onde o usuário, a partir da imagem raster de uma praia em plan-
ta, seleciona na tela alguns pontos de definição do modelo. Com
isso, o software simula graficamente a linha teórica de costa,
pennitindo avaliar se a praia está em equilíbrio estático, sem
deposição ou perda de sedimento, ou equilíbrio dinâmico, onde
o transporte de sedimento tende a modificar a linha de costa da
praia. Dentre as contribuições do MEPPE está o ganho de tem-
po na aplicação do modelo. Com o auxílio do software, a veloci-
dade de cálculo foi fortemente acelerada e a tarefa facilitada.
Sua utilização pennite ao usuário aproximar os conceitos teóri-
cos trabalhados em sala de aula, de sua utilização prática. O
softlvare proporciona um ambiente de experimentação onde, a
manipulação direta das infonnações e a visualização imediata
dos resultados contribuem para o aprendizado do assunto.
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25 MESES DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS DE ROTAÇÃO PRAIAL -
PRAIAS DE ENSEADA DO LITORAL CENTRO-NORTE DE SANTA CATARINA

GlaucioVintem; Eduardo Nuber; JoãoThadeu de Menezes; Antonio H da F. Klein
Universidade do Valedo itajaí - UNiVALI. Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar - CTTMar. CP. 360. itaja/, SC,
Brasil. CEP: 88302-202

Praias arenosas são ambientes extremamente dinâmicos,
constantemente sujeitos a alterações morfodinâmicas, como con-
seqüência da ação de ondas, marés e do suprimento sedimentar.
As praias de enseada são ambientes onde a ocorrência de pro-
cessos de rotação praial pode ser observada. Este processo refe-
re-se ao transporte longitudinal de sedimentos que se alterna em
direção à extremidades opostas de uma praia limitada por pro-
montórios rochosos, o qual é atribuido a variações sazonais ou
peliódicas no clima de ondas de uma determinada região. O pro-
cesso de rotação praial ocorre na escala de meses a décadas,
acarretando em grande variação e movimentação da linha de
costa. Neste contexto, o presente trabalho busca uma melhor
compreensão da morfodinâmica de praias arenosas de enseada e
assim, entender a magnitude e o comportamento espacial e tem-
poral destes processos. Duas praias do litoral centro-norte cata-
linense foram escolhidas em função do tipo morfodinâmico e
do grau de exposição da linha de costa à ondulações, a praia
Brava e a praia de Taquaras/Taquarinhas. Estas praias vêm sen-
do monitoradas desde de janeiro de 2000, totalizando 25 meses
de levantamentos. Mensalmente são realizados levantamentos
topográficos (perfil praial) pelo "método das rampas". Posteri-
ormente são realizados cálculos das variáveis morfológicas (lar-
gura e volume) e variações temporais e espaciais. O clima de
ondas é adquirido diariamente na internet pelo site CEPETEC/

INPE, utilizado para correlacionar com as mudanças morfológi-

cas das praias estudadas. Durante o mesmo período de monito-

ramento, as praias Brava e Taquaras/Taquarinhas apresentaram

diferentes padrões de remobilização de sedimentos, sendo que

os processos de rotação praial foram mais evidentes na praia de

Taquaras/Taquarinhas, onde foi observado a ocorrência de rota-

ção praial com magnitude aproximadamente de 20 metros de

largura. Foram verificados padrões inversos de erosão e deposi-

ção entre as extremidades norte e sul desta praia, sendo que os

períodos de deposição na extremidade norte da praia e respecti-

va erosão no setor sul procederam à ocorrência de fortes ondu-

lações de sul e sudeste, e períodos de erosão na extremidade

norte e deposição na extremidade sul procederam à ocorrência

de fortes ondulações provindas de leste e nordeste. Entretanto

os resultados para a praia Brava permitiram verificar que a praia

se divide em dois setores com diferentes magnitude d,~ trocas

sedimentares. Não foram observados padrões inversos de ero-

são e deposição entre as extremidades opostas desta praia, o que
sugere que tratando-se de uma praia intermediária como a praia

Brava, os processos de rotação praial são influenciados pela pre-

sença de bancos submersos e correntes de retomo que causam

impactos diretos nas magnitudes de trocas sedimentares da por-

ção subaérea da praia entre outras características que dominam

este ambientes.

CARACTERIZAÇÃO DA MORFOLOGIA DA PLATAFORMA CONTINENTAL INTERNA SETENTRIONAL DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COM BASE EM SENSORIAMENTO REMOTO E SíSMICA DE AILTA

RESOLUÇÃO.

Helenice Vitalu.3.4.5; Karl Stattegge,fi; Klaus Schwarze,fi; Venerando E. Amarol.2.3.4; Eugênio P. Frazãol.2.4,7; Josibel G. Oliveira

Jrl.2.4.8; Iracema AI. da Silveira;l.2; Werner F. Tabosa'.2.4.7

i. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2.Programa Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofisica, 3.Dept. de
Geologia, 4.PRH-ANP 22. 5.Pesquisadora CNPq, 6.Christian Albrechts Universitij{ zu Kiel, 7.Bolsista Agência Nacional do
Petróleo, 8. Bolsista CAPES

Este estudo foi desenvolvido no âmbito da cooperação cien-

tifica entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Na-

tal-Brasil) e a Universidade Christian Albrechts (Kiel-Alema-

nha) e tem como objetivo o mapeamento das formas de fundo

da plataforma continental setentrional do Estado do Rio Grande

do Norte, na região compreendida entre os municípios de São

Bento do Norte e Porto do Mangue. Tomando como base a ima-
gem Landsat 5-TM de 21/08/2000, que conseguiu uma penetra-

ção de até 25 metros de lâmina d'água, foram realizados perfis

geofisicos de alta resolução. O equipamento sismico utilizado

consistiu de ecobatímetro (marca odom, modelo hidrotac com

porta para sonar de varredura lateral e GPS interno), sonar de

varredura lateral (EG&G modo 272) BOOMER (Ore Geopulse,

modo 5812A e 5210A' e streamerdaEG&G s/n422). Como meio

flutuante foram utilizadas embarcações de pescadores locais.

Foram identificados campos de dunas subaquáticas (2D e 3D de
Ashley, 1990), alinhadas tanto paralelas, quanto transyersais e
perpendicular a costa, campos de ripples, grandes bancos de
areia, "canyons" de rios, fundo plano e fundo rochoso ("bea-
chrocks"). Estas feições são bem reconhecidas tanto nos regis-
tros sonográficos quanto batimétricos. Nas área mais arenosas,
os registros do BOOMER pelmitiram o reconhecimento de 1 a
2 hOlizontes, com penetração máxima em tomo de 7 metros,
enquanto nas áreas com presença de fundos lamosos (foz de
rios) foi possivel observar até 7 refletores, com penetração de
até 20 m. Este tipo de dado pennite avançar no conhecimento da
evolução quaternária desta região.

Apoio Financeiro: CAPES/DAAD/GTZ/DFG/CNPq/FI-
NEPIPETROBRAS
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DISTRIBUiÇÃO DE SEDIMENTOS NA REGIÃO COSTEIRA E PLATAFORMA CONTINENTAL SETENTRIONAL

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Helenice VitalI.2,3,4,5;Venerando E. Amarol,2,3,4; Iracema M, da Silveirau; Karl Stattegger"; Adriano de L. Alves1.2.4; Luciano H. de
O, Caldas6,8; Ingred M, G, Guedesl,3,4.7; Werner F. Tabosa/,2,4,7
1, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2,Programa Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofisica, 3.Dept. de

Geologia, 4,PRH-ANP 22, 5,Pesquisadora CNPq. 6,Christian Albrechts Universitiit zu Kiel, 7.Bolsista Agência Nacional do

Petróleo, 8,Bolsista CNPq

Mapeamento sistemático na região costeira e plataforma
continental interna, setentrional do Estado do Rio Grande, entre
as cidades de São Bento do Norte e Porto do Mangue, permitiu
visualizar a distribuição de sedimentos nesta região. A metodo-
logia empregada utilizou imagens de satélite, fotografias aére-
as, coleta de amostras in situ, e sísmica de alta resolução (bati-
metria, sonar de varredura lateral e BOOMER) A análise destes
dados mostram que as feições oceanográficas e geomorfológi-
cas, bem como a evolução costeira e contexto tectônico da costa
norte do Estado do Rio Grande do Norte podem explicar o pa-
drão de distribuição sedimentar encontrado neste litoral. Cam-
pos de dunas de areias, lagoas, mangues e esporões arenosos
caracterizam a região costeira. Um mínimo de quatro linhas de
arenitos de praia são encontradas na região costeira e na plata-
forrna, Na região costeira, os arenitos de praia ocorrem em ge-
ral, ao longo da praia atual, nas zonas deforeshore e backshore,
Alguns destes arenitos de praia foram datados por Caldas et ai
(2001), através do método I4CAMS, fornecendo idades princi-
palmentl~holocênicas (2200 a 6500 anos AP), mas também pleis-
tocênicas(30000 40000 anosAP), Os arenitosde praia na pla-
taforma ocorrem a profundidades de 10 e 20 metros e poderiam
representar diferentes períodos de nível do mar estacionário ("sti-

lIstand") durante a última transgressão pós-pleistocênica. Na
plataforma continental interna, observa-se um cinturão de arei-
as litoclásticas próximo a costa, na região da deriva litorânea,
seguido por uma zona intermediária de areias litobioclásticas a
biolitoclásticas, enquanto cascalhos bioclásticos são encontra-
dos principalmente a partir da isóbata de 15 metros, Sedimentos
lamosos ocorrem próximo a desembocadura e em "canyons" de
rios, O conteúdo biogênico é representado principalmente por
algas coraJíneas e foraminiferos bentônicos, embora ostracodes,
gastrópodes e bivalves possam ser encontrados em menor quan-
tidade,

REFERÊNCIAS
Caldas, L.H.O., Statlegger, K., Vital, H. 2001. Norh coasta! zone ofrhe

Rio Grande do Norte Stare, NE Brazil and ils associated continental she!f:
an overview. ln: Roth S, & Rüggberg A (eds). 200] Margins Meeting
lnternational Conference and Al1lmal Meeting Oeutsche Geologische
Gesellschaft (DGG) and GeologischeVereinigung (GV). Kiel Gennany.
10/2001. p.37-38,

Apoio Financeiro: CAPES / DAAD / CNPq / FINEP / CTPE-
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ÀREA FONTE E DISPERSÃO DOS MINERAIS PESADOS NOS SEDIMENTOS SUPERFICIAS DA PLATAFORMA
CONTINENTAL NORTE DO ATLANTICO SULOCIDENTAL

Ricardo N. Ayup-Zouainl; Iran c.s. Corrêal; Luiz J. Tomazellile Sérgio R, Dillenburg, I
I CECO/IGEO/UFRGS*, Caixa Postal 15.001, Porto Alegre-RS 91501-970 Brasil, ricardo,ayup@ufrgs,br *Instituição partici-
pante do Programa de Geologia e Geofisica Marinha - PGGM

A relação entre a dispersão e fonte dos sedimentos através
do uso dos minerais pesados e de técnicas de análise vetorial
(componentes principais e de agrupamento modo QR), tem sido
aplicado para observar a dispersão dos sedimentos na platafor-
ma continental norte do Oceano Atlântico Sulocidental (Rio
Grande do Sul - Brasil, do Uruguai e norte da Argentina), Está
área fica compreendida aproximadamente, entre os paralelos de

29°30' e 37°30'de latitude Sul e os meridianos de48°30' e 56°30'
de longitude Oeste, Foram analisadas amostras superficiais de
fundo, identiiicando doze espécies minerais principais (apatita,
augita. cianita, epidoto. estaurolita. granada, hiperstênio, horn-
blenda, rutilo, silimanita. turmalina e zircão), sobre as quais fo-
ram aplicadas técnicas de análise multivariada (componentes
principais e vetorial modo QR),

Da análise vetorial. na composição das componentes prin-
cipais. foram separados quatro componentes. os quais estabele-
cem os principais vetores de dispersão e proveniência dos sedi-
mentos na área considerada.

A primeira componente está constituída principalmente por
augita a qual predomina na plataforma continental externa na parte
central da área e na parte sul da mesma, Esta predominância na
parte sul esta relacionada a sua Oligem pampeano-patagônica,

A segunda componente, predominantemente constituída por
hornblenda e hiperstênio. O primeiro mineral é predominante na
parte norte da área e nas adjacências da desembocadura da laguna

dos Patos. enquanto que o segundo apresenta suas maiores concen-
trações na parte norte da área e na altura do estuário do rio de La
Plata, Ambos minerais são típicos de rochas ígneas básicas c como
acessórios nos derrames basálticos. Em função da distribuição es-
pacial dos sedimentos, a partir dos principais sistemas de drenagem
desde o setor central do Escudo em direção aos basaltos no norte,
denominamos este conjunto de sedimentos Guarani.

A terceira componente está constituída por turmalina, es-
tallrolita, epidoto e cianita, este conjunto de minerais apresenta
concentração mais abundante no setor central norte. na ai tura do
rio Camaquã e da lagoa Mangu~ira, são comuns nas rochas do
escudo sul-rio-grandense e uruguaio. principalmente estabele-
cendo a origem de rochas metamórficas e de metamorfismo de
contato, pela sua origem definimos os mesmos como sedimen-
tos Gaúchos,

A quarta e última componente. esta constituída principal-
mente por apatita, zircão e silimanita; destacando-se pela pre-
sença localizada no setor central sul. com direção predominante
de dispersão entre a platafornla norte Argentina e a plataforma
uruguaia na altura do estuário do Rio de Ia Plata e nas proximi-
dades do arroio Chuí. Por constituir suites de minerais comuns
nas rochas do escudo sul-rio-grandense e uruguaio e apresenta-
rem concentrações orientadas na direção dos principais siste-
mas de paleodrenagem continental adjacente ao estuário do Pla-
ta, consideramos estes sedimentos como ele platenses.
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Paleogeographical maps vary with distribution of land and
sea, regional geology, global sea leveI change, and oceanic pat-
tem of circulation. Therefore, maps must se derived for each set
of regional conditions. A rigorous treatment of tectonic fra-
mework and paleodrainage requires the evaluation of sediment
flux, comprising changes of sediment yield and rate.

Palcogeographical maps to southem Brazil continental mar-
gin were constructed for 3 times: upper Jurassic before extensi-
ve volcanism, lower Miocene, and lower Pliocene, based on glo-
bal and regional tectonic framework and climatic conditions for
every stage. Sedimentary records and tectonic framework indi-
cators were used to constrain paleodrainage maps, the rate of
sediment flux and variation of the basin area.

Thc dynamic if sediment yield to Pelotas Basin is complex,
characterized by a nonlinear interaction ofprocesses which in-
clude: basement composition, tectonic framework, climatic os-
cj]]ation, relief, physical and chemical processes.

Basement and rock types are described by Farid (2000). The
tectonic framcwork ofthe Pelotas Basin is characterized by the
end-member conditions that predominate at different stages of
rift evolution:

I - Phase I paleodrainage map: During Jurassic, high rift shoulders
promoted less sediment influx than accommodation space, cor-
responding to the end member I. ln these stage, the area of

basin was 168,020 km2 and the perimeter 1,877.33 km.

2 - Phase Il paleodrainage map: Represent conditions that oc-
curred during the interrnediate stages of rifting from the
Neocomian to the Turoniam to the sedimentation maximum.
The end member 2, represent the conditions ofthe Pre Mio-
cene period. The basin area is 298,490 km2 and perimeter
2,282.27 km.

3 - The Phase III paleodrainage map, represent the late stage
of rift evolution and the final construction of the Pelotas
Basin from the Oligocene-Miocene to the Pliocent:, com-
prising large climatic changes and sea levei oscillation.
End member 3 is characterized by the high sedimentary
influx that started in the middle stage, continuing to the
Present. Basin area is 427.270 km2 and perimeter is
3,591.84 km.

This reconstruction shows evidence ofthe paleogeographic
evolution and supply of sediments from different basement ter-
rains of the Uruguay and Rio Grande do Sul belts and the Para-
na Basin.

The volumes of sediments input to the Pelotas Basin during
these stages were calculated through a multiple integral>., deve-
loped on the SPSS program:

First Stage
Second Stage
Third Stage

59,747.92 X 103 km3

106,143.04 X 103 km3

151,937.21 x 103 km3
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GERENCIAMENTO DE RISCO NOS MORROS DO RECIFE, PE

Margareth M. Alheiros
DGEO/UFPE (alheiros@npd.u.fPe.br)

o Recife possui 35,61% do total dos seus domicílios locali-
zados em favelas, com 200 mil habitações inadequadas em ter-
mos de infra-estrutura. Isso lhe confere a incômoda posição de
capital brasileira com o maior percentual de residências em as-
sentamentos precários. O crônico déficit habitacional da cidade
demanda apenas 9,6 km2para a construção das 80 mil moradias,
de que necessita a população. Nas áreas de morros, onde são
reconhecidas 184 localidades com essas características, as des-
continuidades sazonais (inverno-verão) e políticas (mudanças
de govemo), além da omissão pública na orientação da ocupa-
ção de encostas, produziu mais de 10.000 pontos de risco e pro-
vocou mais de 100 mortes, nesta última década (Alheiros, 1998).

Cerca de 90% das encostas ocupadas do Recife, são consti-
tuídas por sedimentos da Formação Barreiras. De acordo com o
Mapa de Risco do Recife (Gusmão Filho, et a!., 1993), as en-
costas ocupadas abrangem uma área de aproximadamente 33
km2, o que corresponde à metade da área de morros da cidade e
a 15% ela área total do município que compreende 219,9 km2.
Cerca d,~400 mil pessoas ocupam áreas de morros, ou seja, 1/3
da população de 1.421.947 habitantes. Essa ocupação de um
modo geral, se dá de forma ilegal, desordenada e concentradora
de problemas, ampliando os locais de risco na cidade.

O modelo de gestão adotado desde janeiro de 2000 para os
morros da cidade do Recife, resultou de uma decisão política de
inserção do problema dos morros no planejamento da cidade, pas-
sando por uma ampla discussão com os setores técnico e acadêmi-
co. O envolvimento da comunidade, está sendo construido através
do processo de montagem do Orçamento Participativo, experiência
que mostrou bons resultados no primeiro ano de aplicação.

A decisão para o enfrentamento desse problema, que sempre
pareceu insolúvel diante dos insuficientes recursos de investimento
do município, levando dirigentes, técnicos e a própria população
a adotar um discurso de acomodação (... é assim mesmo... fazer o
que?..), ganhou peso com a determinação do fortalecimento do
Sistema de Defesa Civil da cidade, coordenado pela CODECIR e
a aplicação de dois princípios fundamentais: a articulação insti-
tucional e a administração de proximidade.

A articulação institucional mal grado as dificuldades de-
correntes de diferentes culturas administrativas dos órgãos en-
volvidos, torna-se facilitada pelo momento político favorável,
onde todos querem que dê certo. O sombreamento de compe-
tências e ações pode ser minimizado com um planejamento ge-
ral do sistema e detalhado ao nível das localidades, obedecendo
a um ciclo de intervenções públicas (controle de novas ocupa-
ções ? pequenos serviços de recuperação? obras e urbanização
? monitoramento permanente? maior oferta habitacional), re-
duzindo a abertura de novas frentes de problemas.

A administração de proximidade permite não só o domínio
do espaço, pelo melhor conhecimento do território e dos seus ocu-
pantes, como também uma maior cooperação e receptividade dos
moradores aos planos de intervenções e ao controle, para evitar
novas ocupações de risco. Para tal, foi montada uma estrutura des-
centralizada contando com cinco Estações dos MOITOS,distribui-
das espacialmente em função das maiores demandas: Estação CAPP,
Estação Guabiraba e Estação Santa Terezinha (Zona Norte) con-
tando com 7 equipes técnicas de engenharia e ação social; Estação
!bura (Zona Sul), com 2 equipes e a Estação CODECIR (Zona
Oeste), com uma equipe, que atende também à área da planície.

PROGRAMA VIVA O MORRO:

UM AVANÇO NO RECONHECIMENTO DA CIDADE INFORMAL

Margareth M. Alheiros*, Jan Bitoun** e Maria Ângela Souza***
*DGEOIUFPE - alheiros@l1pd.u.fPe.br

**
DCGIUFPE,

***
DAUlUFPE

O Programa Viva o Morro, aprovado pela Câmara Técnica
de Meio Ambiente e Saneamento do CONDERM' e coordena-
do pela FIDEM2, vem ao longo dos últimos dois anos incenti-
vando e conduzindo a discussão técnica sobre os problemas das
áreas de morros, visando a produção de instrumentos técnicos
que atendam às reais necessidades dos municípios e à sua capa-
cidade de utilização dos mesmos. A nova proposta deste progra-
ma está em romper com a cultura da intervenção emergencial,
trazendo para a obra de engenharia algo mais que o papel de
evitar a morte das pessoas: um modo de qualificar a vida.

Para tal, vem promovendo estudos técnicos com uma equipe
multidisciplinar, discussões com as prefeituras, reuniões com re-
presentantes da comunidade, oficinas temáticas, que resultaram
na produção do Diagnóstico Ambiental, Urbanístico e Social das
Areas de Morros Urbanos da Região Metropolitana do Recife,
um Relatório Técnico, que serviu como fonte de informações so-
bre os morros da RMR, tendo como parâmetros as características
locais, a. experiência de outros estados brasileiros em áreas de
morros e de outros países com problemas similares.

Este diagnóstico teve quatro eixos básicos de abordagem:
Ocupar os Morros, Construir nos Morros, Administrar os Mor-
ros e Viver nos Morros, refletindo a busca da realidade local
quanto às fonnas de ocupação, os modos de urbanização e tipo-
logias construtivas adotadas, as visões das prefeituras e os me-
canismos de ação e integração de seus setores e as visões dos

moradores, segundo as categorias: idoso, dona de casa, jovem,
pedreiro, agente comunitário de saúde e líder comunitário.

A partir do diagnóstico foram produzidos o Manual de Ocu-
pação de Morros da RMR, voltado para os técnicos de setores de
planejamento, obras e defesa civil; a cartilha Guia de Ocupação
de Morros, para disseminação de novas práticas junto aos mora-
dores, focando os alunos das escolas municipais; o vídeo Viver
no Morro e vinhetas com Spots para as Rádios Comunitárias,
contendo orientação para divulgação junto aos moradores.

Um outro produto, o Sistema de Informações Municipais,
para o gerenciamento de risco em áreas de morros, encontra-se
na etapa de concepção do modelo lógico de sua estrutura, bus-
cando atender aos objetivos traçados para o Programa Viva 0
Morro:

Tomar os morros, espaços urbanos de moradia segura;
Promover a sustentabilidade ambiental e a ordenação da
ocupação dos morros;
Disponibilizar instrumentos e tecnologias para apoiar o pla-
nejamento, o controle urbano da ocupação e as ações de
Defesa Civil em áreas de morros.

Conselho para o Desenvolvimento da Região Metropolita-
na do Recife

2 Fundação de Desenvolvimento Municipal
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CONDICIONANTES GEOLÓGICOS DE PROCESSOS EROSIVOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DA PAMPULHA

Larissa Meirelles Andrade, Marilene Mascarenhas Paixão. Reuber Ferreira Cota & Vanessa Souza Magalhães
Departamento de Geologia - Instituto de Geociências - UFMG

A Bacia Hidrográfica da Pampulha (BHP) é uma das sub-

bacias do Rio das Velhas sendo este um dos principais tributá-

rios do Rio São Francisco. Ela se localiza na porção nordeste

do município de Belo Horizonte (44%) e na porção noroeste

do município de Contagem (56%) -MG. Sua extensão é de

97km' abrangendo 40 cursos d'água, sendo os principais os
córregos Mergulhão, Tijuco, Ressaca, Sarandi, Bom Jesus,

Baraúna, AABB e Olhos d'Água, que desaguam na Lagoa da

Pampulha. O contexto geológico da BHP é marcado pela ocor-

rência de rochas granito-gnáissicas de idade arqueana (2,8 bi-

lhões de anos), incluído no chamado Complexo Belo Horizon-
te, geomorfologicamente conhecido como Depressão de Belo

Horizonte. No relevo predominam as colinas de topo plano

arqueado com encostas côncavo-convexas formadas pela dis-
secação fluvial das áreas gnáissicas. A erosão fluvial é condi-

cionada por fatores geológicos e geomorfológicos, representa-

dos pelo aspecto coesivo do material erodido, pela presença de
direções de fraqueza estrutural, pela topografia do terreno e
pela ação antrópica. No intuito de verificar a influência desses

fatores na susceptibilidade à erosão, deu-se enfoque a uma

área em que o processo erosivo está ativo. Foram medidas as
direções de desenvolvimento das ravinas, bem como as dire-

ções de fraturamento dos gnaisses. Através do tratamento es-

tatístico das medidas obtidas no campo pode-se verificar que
apenas duas direções de ravinamento (e não as mais desenvol-

vidas) mostraram-se estruturalmente controladas pelas direções

de fraturamento dos gnaisses. As principais direções de ravi-
namento mostram-se controladas por fatores topográficos e

intempéricos locais, demandando, portanto, estudos mais de-

talhados e pontuais.

MAPEAMENTO GEOLÓGICO DA CIDADE DE SALVADOR

Johildo S. F Barbosa!; Luiz César Corrêa Gomes2;Rangerangel T. C. COSTA3; Lílian M Pereira3; Najara S. Sapucaia4.
1 Departamento de Geoquímica-Universidade Federal da Bahia -johildo@cpgg.ufba.br,; 2 CEFET-BA,p6SGEMA-IGUFBA
gomes@cefetba.br,;3- Curso de Graduação em Geologia-Universidade Federal da Bahia rangeI7@bol.com.br
;lilian.merces@bol.com.br,; 4- Curso de Pós-Graduação em Geofisica-Universidade Federal da Bahia;nss@cpgg.ujba.br

A despeito do estado da Bahia contar com um dos mais com-
pletos conjuntos de mapas geológicos do Brasil, muito pouco

tem sido feito no que diz respeito ao mapeamento geológico
especificamente da cidade de Salvador.

Tendo em vista a necessidade do preenchimento desta lacu-

na de informações vem sendo elaborado, desde julho de 200 I, o

"Mapa Geológico da Cidade do Salvador, escala I :25.000". Este
projeto deu partida a um processo que visa a elaboração de do-

cumentação técnica, informatizada, que servirá de base para fu-

turos estudos dos problemas de Salvador, sobretudo aqueles hi-
drogeológicos e geotécnicos, que se configuram como de inte-

resse singular, tendo em vista os graves impactos ambientais,
sociais e econômicos relacionados.

Dcste modo a Cidade do Salvador e arredores pôde ser sub-

dividida em três domínios geológicos principais: (í) a Bacia Se-

dimentar do Recôncavo, que faz parte de um sistema maior de-

nominado Recôncavo- Tucano-Jatobá, que é limitada a leste pela

Falha de Salvador; (ii) o Alto de Salvador, que representa um

horst dc rochas cristalinas, metamórficas de alto grau, que sepa-

ra a Bacia Sedimentar do Recôncavo do Oceano Atlântico e.
cujos afloramentos ocorrem de modo descontínuo, sobretudo ao

longo de uma fina faixa observada na orla maritima e, (iii) a
Margem Costeira Atlântica, formada por depósitos terciários e

quaternários os quais são constituídos por acumulações pouco

espessas de sedimentos inconsolidados de natureza argilosa, are-

nosa e areno-argilosa que foram modelados por flutuações cli-

máticas e do nível relativo do mar.

A sistemática metodológica se iniciou com os estudos preli-

minares de consulta bibliográfica e preparação/aquisição de
mapas base, com posterior execução dos trabalhos geológicos

de campo. Em seguida passou-se à amostragem dos diversos
litotipos presentes para estudos petrográficos, petroquímicos, de

química mineral estando previstos ainda, pesquisas isotópicas e

geocronológicas.

Nas primeiras etapas os trabalhos têm se concentrado na
parte atlântica do Alto de Salvador sobretudo nos afloramen-

tos das praias da Paciência, do Rio Vermelho e do Farol da
Barra. Na sua parte interna, esses trabalhos são realizados
em locais onde estão sendo construidos avenidas e túneis,
tais como na Avenida Luiz Eduardo Magalhães e no Metrô

de Salvador.
Como resultado dos estudos de campo e petrográficos, o Alto

Salvador tem mostrado uma complexa históIÍa geológica evolu-

tiva com uma grande diversidade de litotipos metamórficos de

alto grau (metatonalitos, granulitos básicos e kinzigitos) ampla-

mente deformados, e di::modo polifásico, tanto no estado dúctil
quanto no estado rúptil. Também têm-se verificado que estes

metamorfitos são freqüentemente cortados por várias gerações

de corpos graníticos tabulares e diques pegmatíticos e máficos,

todos com dimensões métricas.
Espera-se como produto final a confecção de um mapa geo-

lógico que, após utilização de computação gráfica, possa ter seus

arquivos utilizados e atualizados a qualquer momento, nas mais

variadas escalas desejadas.
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UTILIZAÇÃO DA OPERAÇÃO ANALlTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) NA DEFINiÇÃO DE PRIORIDADES
PARA PLANEJAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Norton Roberto Caetanol'); Tomoyuki Ohara {2};Juércio Tavares de Mattos
(3)

mUNESP - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Pós-Graduação em Geociências e Meio Ambiente
Av. 24.'1. CEP 13500-000, Rio Claro, SP, Brasil. norton@ltid.inpe.br.
(2)INPE -Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Divisão de Sensoriamento Remoto
Caixa Postal 515, CEP 12201-970. São José dos Campos. Sp, Brasil.
(3)UNESP - Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. Departamento de Engenharia Civil

Av. Ariberto Pereira da Cunha, 333, CEP 12500-000, Guaratinguetá, SP, Brasil.

Para o planejamento de construção de rodovias, são neces-
sários diversos estudos multidisciplinares do meio fisico, antró-
pico e ambiental. Falta ao planejador de obras viárias, diante do
volume destas informações, uma ferramenta que o auxilie em
uma tomada de decisão. Diante disto, o presente trabalho apre-
senta uma metodologia de ponderação de valores a mapas temá-
ticos, de uso da técnica Fuzzy e de álgebra de mapas utilizando a
operaçiio matemática Analytical Hierarchy Process (AHP), vi-
sando a geração de um mapa síntese, cuja denominação é: carta
de aptidão fisica para a implantação de rodovias. Como estudo
de caso, realizou-se o mapeamento das informações de pedolo-
gia, litologia, fisiografia, declividade, uso e cobertura da terra,
densidade de lineamentos e de cruzamentos de lineamentos, para
o prolongamento da rodovia Governador Carvalho Pinto. A área
teste si1ua-se no médio vale do Rio Paraíba do Sul entre os para-
lelos 22°45' a 23°1O'S e os meridianos 45°15' a 45°40'W. Para

realização deste trabalho utilizou-se o software SPRING 3.5.1.
As classes dos dados temáticos de pedologia, litologia, fisiogra-
fia, declividade e uso e cobertura da terra foram ponderadas se-
guindo as prioridades observadas pelo Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem (DNER). Já para os dados de densida-
de de lineamentos e de cruzamentos de lineamentos, a pondera-
ção deu-se por meio da técnica Fuzzy. Todos estes dados foram
inseridos na operação AHP, que realiza uma média ponderada
dos planos de informação. O produto final desta integração, a
carta de aptidão fisica para a implantação de rodovias, foi fatia-
do em quatro classes: impróprio, desfavorável, regular e favorá-
vel. A metodologia proposta auxilia o planejador na tomada de
decisão, pois apresenta uma integração de diversas informações,
antes dispersas. Com base na carta de aptidão fisica para a im-
plantação de rodovias, pode-se delimitar e avaliar as áreas po-
tenciais para a implantação de obras viárias.

IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS UTILIZANDO
SENSORIAMENTO REMOTO E SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

Norton Roberto Caetanol'); Tomoyuki Ohara {2};Juércio Tavares de Mattos
(3)

(I)UNESP - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Pós-Graduação em Geociências e Meio Ambiente Av. 24A, CEP 13500-
000, Rio Claro, SP, Brasil, norton@ltid.inpe.br.
(2)INPE

- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Divisão de Sensoriamento Remoto
Caixa Postal 515, CEP 12201-970. São José dos Campos, Sp, Brasil.
(3)UNESP

- Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá. Departamento de Engenharia Civil
Av. Ariberto Pereira da Cunha. 333, CEP 12500-000, Guaratinguetá, Sp, Brasil.

Em rodovias podem ocorrer diversos problemas geológi-
cos e geotécnicos, como movimentos de massa (escorregamen-
tos, queda de blocos e rastejo), erosão, recalque do pavimento,
inundação, entre outros. Portanto, para o planejamento de cons-
trução de rodovias, é necessário a realização de um mapea-
mento da área, identificando os possíveis riscos geológicos. O
presente trabalho busca identificar estas áreas de risco geoló-
gico, além de prever e mensurar o próprio risco com suas ori-
gens. O estudo foi realizado em uma porção do vale do Rio
Paraíba, entre os paralelos 22°45' a 23°1O'S e os meridianos

45°15' a 45°40'W. Como estudo de caso, adotou-se um trecho
do prolongamento da rodovia Governador Carvalho Pinto, uti-
lizando a escala I :50.000. Realizou-se uma interpretação, pelo
método sistemático, da imagem ETM+/Landsat-7, banda Pan,
com a qual obteve-se os lineamentos estruturais e os traços de
juntas. Realizou-se uma interpretação, pelo método de mapea-
mento geoambiental, da imagem ETM+/Landsat-7, banda Pan,
com a qual obteve-se os mapas de unidades pedológicas, uni-
dades litológicas e unidades fisiográficas. Realizou-se uma seg-
mentação da imagem ETM+/Landsat-7, bandas 3, 4 e 5, para
identificar os usos e coberturas da terra na área de estudo. Vi-

sando verificar e validar o mapeamento, realizou-se uma ex-
pedição de campo, onde coletou-se amostras de solo e rocha,
direções de fraturas e fotos do relevo, de fraturas e do uso e
cobertura da terra. Para cartografia do mapeamento, processa-
mento das imagens de satélite e geração da carta de declivida-
de utilizou-se de um sistema de informação geográfica (SIG).
A análise integrada das informações de fraturamento, solos,
rochas, relevo, declividade e uso e cobertura da terra permitiu
a delimitação de áreas problemáticas, do ponto de vista geoló-
gico e geotécnico. Identificou-se solos saturados ou com pre-
sença de argilas expansivas e/ou colapsivas, rochas inconsoli-
dadas, friáveis ou com fortes planos de xistosidade, planícies
de inundação e planaltos escarpados, áreas com declividade
acima de 45%, zonas intensamente fraturadas, além de áreas
urbanas, matas densas e áreas de uso restrito (áreas de prote-
ção ambiental). A metodologia mostra-se eficiente na identifi-
cação e mensuração de riscos geológicos, não só aplicados a
obras rodoviárias, mas podendo ser utilizada no monitoramen-
to municipal ou regional. Devido ao baixo custo relativo e à
rapidez de análise, recomenda-se a utilização de imagens de
satélite e de SIG na avaliação de riscos geológicos.
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ANÁLISE DE FRATURA NO MACiÇO DE ENGENHO NOGUEIRA - BELO HORIZONTE - MG

João Henrique Coutinho Canela; Larissa Meirelles Andrade; Leandro Prado Costa; Luís Guilherme Knauer; Ricardo Diniz

Costa

Departamento de Geologia -Instituto de Geociências
- UFMG

Com o objetivo de estabelecer a relação entre o fraturamen-
to das rochas gnáissicas aflorantes na região de Engenho No-
gueira e a direção de ravinamento ocorrentes em loteamentos da
mcsma região, foi realizado um levantamcnto das estruturas rú-
pteis em uma pcdreira no alto do maciço. Esta foi implementada
durante a década de sessenta para retirada de material granular
(brita), nccessário às obras de construção civil na região da Pam-
pulha (especialmente o estádio Magalhães Pinto e o campus da
UFMG). As principais dircções de fraturamento obtidas corres-
pondem às esperadas e estão associadas ao desconfinamento
do maciço pelo desenvolvimento do relevo que deu origem ao
espigão de Engenho Nogueira (direção NE/SW) em sua verten-
tc. SE. Uma família com atitude N20E/20SE, sub-paralela à ver-

tente e duas famílias perpendiculares à anterior (N20E!70NW e
N70W/90). Uma outra família, paralela ao bandamento gnáis-
sico (NS/45W) desenvolvc-sc, principalmcnte, na porção Icste
da cava. Ao longo deste plano ocorreu movimentação após a
abertura da cava, o que é evidenciado por falhas de rejeito nor-
mal. Os ravinamentos mais importantes se desenvolvem segun-
do a direção NE/SW e são perpendiculares ao arruamento im-
plantado. Desta forma, estes estão associados dirctarr.ente ao
desconfinamento do maciço em sua porção superior pelos cor-
tes para abertura das ruas c não guardam relação com o fratura-
mnetoe bandamento da rocha. Trata-se de um fenômeno erosivo
superficial, desenvolvido exclusivamente no manto de intempe-
rismo do gnaisse, que na região não atinge 3 metros. Estes pro-
cessos erosivos são grandemente favorecidos pela retirada da
cobertura vegetal nativa.

TÉCNICAS PARA CARTOGRAFIA DE EROSÃO APLICADA AO ESTUDO DE BACIA HIDROGRÁFICA

Marco Antonio Martins Cantisano; Paulo Pereira Martins Junior
*(Escola de Minas de Ouro Preto / DEGEO); **(CETEC e Escola de Minas de Ouro Preto / DEGEO)

O que se propõe discutir é o uso de técnica de cartografia que permita classificar as terras de uma bacia hidrográfica, de qualquer

ordem, bem como classificar as diversas sub-bacias dentro de
uma mesma grande bacia, tratando de estabelecer critérios de
acesso para que os problemas da gestão do território se façam
com conhecimento de causa, visando a prevenção do processo
de erosão acelerada.

A técnica de classificação dc tcrras implica no maior uso
possível de variáveis como as estruturais e as variáveis sensí-
veis, entre elas: V. áreas das sub-bacias, comprimento axial,
coeficiente de compacidade, fator de forma, altitudes, índice
morfolitográfico, direções angulares de drenagem, área de litos-
somas, área de morfotemas, áreas de tipos de solos, número de
drenos por sub-bacia, taxa de bifurcação de drenagem, densida-
de de drenagem, declividade do talvegue principal, comprimen-
to total de drenagem. Tais variáveis são usadas para a classifica-
ção em áreas homogêneas.

A classificação deve ser realizada seja com a técnica de aná-
lise hierárquica ascendente ou mesmo com a análise fatorial de
modo Q. Tal aplicação permite agregar as diversas sub-bacias,
e/ou áreas internas às sub-bacias de modo coerente com as cara-
terísticas dominantes das diversas variáveis que constituem o
sistema. A carta de erosão acelerada será tanto melhor caracteri-
zada quanto a cartografia associe-se às lito-estratigrafia, geolo-
gia estrutural, localização de topos, solos e hidrografia como os
fatores de infra-estrutura.

A cartografia da erosão acelerada lançada sobre a base car-
tográfica de classificação pennitirá: [1] associar áreas erodidas
com características integradas das diversas variáveis em cada
área homogênea [2] áreas propensas ou mais sensíveis ao pro-
cesso erosivo [3] estruturas marcadamente sensíveis à erosão[4]

os fatores mais associados em sinergia com a erosão.
A questão da hierarquia de importância relativa das variá-

veis por área homogênea, visando a sua associação com as áreas
erodidas, ou não, é de importância chave para se entender o sig-
nificado relativo da infra-estrutura com a erosão e com a dinâ-
mica hídrica. A hierarquia é obtida com a análise fatorial, mas
merece um estudo acurado de sua significação no contl~xtoes-
trutural. O uso da associação de variáveis com a distIibuição
superficial da erosão vai permitir concluir-se como as diversas
variáveis do terreno podem estar em interação que favoreça o
processo erosivo se acelerar.

A classificação de terras bem como a hierarquização de va-
riáveis pode exigir várias tentativas de associação de variáveis
para se rodar os programas, e assim obter-se diferentes visadas
sobre o problema, buscando desse modo destacar associações
mais notáveis nas diferentes rodadas.

Uma das rodadas será considerada a que melhor descreve a
classificação de terras, e esta é a que deve ser usada para inte-
grar a cartografia da erosão acelerada, a carta final que descreve
os sub-sistemas em relação a erosão.

Aplicou-se este método para o estudo da sub-bacia das Co-
dornas em 4' ordem no alto da Bacia do Rio das Velhas. A sub-
bacia vem sofrendo um intenso processo de erosão acelerada
que tem notáveis relações estruturais e climáticas.

Este trabalho é parte do estabelecimento de uma abordagem
interdisciplinar, voltada para a cartografia sistêmica de bacias
hidrográficas.
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CONTEXTUALlZAÇÃO GEOLÓGICA DA DISPOSiÇÃO DE RESíDUOS SÓLIDOS NA BACIA DO RIO DAS
VELHAS - MG

Edézio Teixeira de CarvalhoJ, Cristiano Francisco de Oliveira2, Darling Demillus Silva3, Gilvan Brunetti Aguiar', Jane

Aparecida de Paula Pimenta5 e Pedro Gasparini Barbosa Heller6
J Eng. G'eólogo: GEOLURB/Projeto Manuelzão, 2 Eng. Sanitarista - FEAM, -' Eng. Sanitarista - FEAM, 4 Geólogo - Projeto

Manuel::ão, 5 Bióloga - Projeto Manuelzão, 6 FEAM (Estagiário)

A Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais - FEAM e o Projeto Manuelzão reuniram-se em convênio de
cooperação técnica(Projeto Lixo & Cidadania) para promove- cais (46 cidades), de uma equipe constituída, nos trabalhos de
rem diagnóstico das condições de disposição de resíduos sóli- campo, por uma engenheira e um engenheiro sanitarista, uma
dos (lixo doméstico) na bacia do rio das Velhas, Minas Gerais. bióloga e um geólogo. Nessas visitas a equipe preenche tabelas
Este é o relato sumário da primeira fase, em que se põe ênfase de informações cadastrais auxiliada pelos responsáveis locais e
no aspecto geológico para atender ao enquadramento geral no entrevista o prefeito ou o secretário encarregado. Em seguida,
CBG 41. acompanhada de pessoal técnico local, promove a vistoria no

A FEAM é o órgão de apoio ao CaPAM - Conselho de Po- sítio de disposição. Nessa ocasião faz-se o enquadramento geo-
lítica Ambiental de Minas Gerais, que procura, com a medida, lógico, com lançamento em mapa e elaboração de croquis escJa-
antecip2:r-se no conhecimento da situação no plano estadual, recedores do contexto geológico local e as questões hidrogeo-
começando pela referida bacia, com vistas à implantação de con- técnicas e ambientais associadas.
troles modernos à disposição de resíduos. O Projeto Manuelzão No trabalho que se pretende apresentar será incluído o su-
é programa de extensão da UFMG, criado no âmbito da Facul- mário da contextualização geológica sobre mapa geológico da
dade de Medicina, com o objetivo de reabilitar o histórico rio bacia do rio das Velhas, acompanhado de texto explicativo, e os
das Velhas. Seu emblema é o peixe, cujo retomo a todos os tre- demais resultados coletados das abordagens da engenharia sani-
chos da bacia, hoje muito despovoada, é indicador-meta do grau tária e ambiental (concJusão prevista para maio).
de reabilitação alcançado. O nome Manuelzão homenageia o O resultado global será sistematizado em banco de dados e
personagem de Guimarães Rosa, recentemente falecido. Enquan- constituirá a base da organização do conjunto de exigências cor-
to o peixe como indicador é anúncio de retomo a práticas natu- retivas de desvios encontrados, como também de assessoramento
rais, sem prejuízo da fundamentação científica, a agregação de técnico básico às pequenas prefeituras, que terão de introduzir
cientista:s e técnicos das várias áreas do conhecimento é estraté- melhorias técnicas em seus sistemas por força de recente Reso-
gia fundamental de abordagem do envolvente tema. lução Normativa do CaPAM.

A metodologia (trabalho por concluir) consiste em promo-
ver vistorias em visitas programadas com as administrações 10-

CORRELAÇÃO ENTRE VALORES DE RESISTIVIDADE ELÉTRICA, UMIDADE NATURAL E PERMEABILlDADE
FLUíDICA DE SEDIMENTOS INCONSOLlDADOS OCORRENTES NA REGIÃO DE MANAUS - RESULTADOS

PRELIMINARES.

João da Silva Carvalho J; Priscila Silveira da Silva CarvalhoJ, Nilton de Souza Campelo2 e Rutenio Luiz C. de AraujoJ
IDepartamento de Geociências - ICE/UA
2Departamento de Geotecnia e Transporte - FT/UA

Os terrenos ocorrentes na cidade de Manaus, localizada na margem esquerda do rio Negro, próximo à sua desembocadura no rio
Amazonas, consistem de sedimentos cJásticos arenosos, silto- terrenos, através do ensaio a nível constante (condição de satu-
sos e argilosos, pertencentes à Formação Alter do Chão, de ida- ração), em tubo aberto, onde o coeficiente de penneabilidade
de Cretáceo-Terciália, além de depósitos quaternários, de cons- foi determinado considerando diversos parâmetros, tais como a
tituição argilo-arenosa, sobre os quais desenvolveram-se níveis vazão de campo, a profundidade e diâmetro do tubo, além do
lateríticDs. coeficiente de condutividade determinado.

Visando o estabelecimento de uma correlação entre os valo- Os resultados obtidos nesse levantamento mostraram, como
res de r~sistividade elétrica e os parâmetros umidade natural e esperado, uma correlação inversa dos parâmetros umidade na-
permeabilidade fluídica de materiais representativos da região tural e resistividade elétrica. No entanto, para a avaliação mais
de Mamus, foram selecionados 05 locais de distintas caracteri- consistente dessa correlação, deve-se considerar as característi-
zações litológicas, nos quais foram feitos furos a trado manual, cas litológicas do material e de seus processos de alteraç~o in-
com profundidades de até 3 metros. Durante a execução desses tempérica e ambiental, uma vez que podem produzir alterações
furos foram coletadas amostras em estado solto, a cada 50cm de (inclusive inversões) nesse comportamento, confOlme observa-
investigação, visando a caracterização litológica e para fins de do quando se efetuou a saturação em água em distintos níveis
análises, em laboratório, do grau de umidade natural, através da dos mesmos.
relação entre o peso natural e o peso seco, após secagem em Na avaliação do coeficiente de permeabilidade observou-se
estufa. Ao término de cada furo foi efetuada uma sondagem elé- que a resistividade tende a se tomar mais uniforme com o au-
trica vertical, através do dispositivo Schlumberger, com abertu- mento da permeabilidade, o que se dá em material mais areno-
ra eletrÓdica de até 10m de ABI2 e com avanço metro a metro, so, e mais disperso quando esse coeficiente é menor, ou seja, em
objetivando a correlação desse parâmetro com as informações material mais argiloso.
litológicas e de umidade natural desses materiais. Em seguida
foram efetuadas observações da permeabilidade fluídica desses
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MONITORAMENTO AMBIENTAL NA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO
DA REDE DE GASODUTOS NA REGIÃO DE RIO CLARO (SP)".

Leandro Eugenio Silva Cerri, José Eduardo Zaine e Fábio Augusto Gomes Vieira Reis
DGA/IGCE/Unesp-Rio Claro (SP)

o presente texto descreve os trabalhos realizados por equi-
pe do Depat1amento de Geologia Aplicada, do Instituto de Geo-
ciências c Ciências Exatas (IGCE), Unesp, Câmpus de Rio Cla-
ro (SP), referentes ao monitoramento ambienta I da área de im-
plantação da rede de gasodutos na região de Rio Claro (SP)",
obra de interesse da empresa concessionária Comgás, executa-
da por meio do Consórcio Consep, formado pelas empresas En-
ealso, S.A. Paulista e Senpar.

A equipe da Unesp foi formada por geólogos, ecólogos e
biólogos, visando monitorar todo o trecho da obra, totalizando
cerca de 90 quilômetros de extensão. O monitoramento ambien-
tal realizado objetivou minimizar os impactos ambientais nega-
tivos causados pela obra, bem como assegurar o integral cum-
primento das exigências técnicas dos órgãos ambientais, das
medidas mitigadoras de impactos constantes do RAP (Relatório
Ambicntal Preliminar) da obra e das medidas compensatórias
exigidas pelos órgãos licenciadores.

Nesse sentido, as atividades desenvolvidas fundamentaram-
se na verificação da ocorrência de impactos ambientais negati-
vos durante a execução da obra, no registro dessas ocorrências
e na :ndicação de medidas mitigadoras a serem implantadas.
No monitoramento ambiental foram considerados os seguin-
tes aspectos: ruídos, emissão de partículas atmosféricas, ero-
são, escOlTegamento, assoreamento, segurança e saúde do tra-
balhador, sinalização da obra, recursos hídricos, supressão da
vegetação, resíduos sólidos, efluentes líquidos e interferência
com terceiros.

Para registrar os impactos ambientais negativos, as medidas

mitigadoras já adotadas e as interferências de terceiros na área
de implantação da obra, foram elaborados os seguintes tipos de
documentos: Comunicados Emergenciais de Não Conformida-
de, Comunicados de Não Confonnidade, Registro de Ação Mi-
tigadora e Registro de Interferência de Terceiros. Imediatamen-
te após sua elaboração, cada documento foi enviado às empre-
sas responsáveis pela implantação da obra, para que estas pu-
dessem tomar as providências sugetidas.

Durante o período de implantação do empreendimento, fo-
ram realizados dois levantamentos sucessivos em toda extensão
da obra, resultando na identificação de uma série de impactos
ambientais negativos. Os impactos ambientais negativos mais
freqüentes associaram-se ao desenvolvimento de feições erosi-
vas, seguidos pela deposição inadequada de resíduos sólidos e
por sinalização insuficiente.

A realização do monitoramento ambiental conllibuiu consi-
deravelmente para a redução dos impactos negativos registra-
dos, bem como para evitar que os mesmos fossem ampliados e
que impactos derivados ocorressem.

O monitoramento ambiental também permitiu a id'~ntifica-
ção de áreas onde o gasoduto pode sofrer danos futuros associ-
ados a processos erosivos, devido principalmente à inex.istência
de adequados sistemas de drenagem de águas pluviais, çuja im-
plantação e manutenção são de responsabilidade das concessio-
nárias das rodovias da região de Rio Claro. Desse modo, consi-
dera-se indispensável a realização de um monitoramento ambi-
ental periódico ao longo de toda a extensão da rede de gasodu-
tos, durante a fase de operação do empreendimento.

UTILIZAÇÃO DE SIG E DE PARÂMETROS GEOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS NA DETERMINAÇÃO DE
ÁREAS POTENCIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNiCíPIO DE QUATIS, R:J.

Elio Pere::. Cuiiias Filho, José Antônio Neves Pereira e Antônia Maria Martins Ferreira
LABGIS - Laboratório de Geoprocessamento da Faculdade de Geologia - UERJ

Departamento da Geologia Aplicada - wWY<'.labgis.uerj.br
Rua São Francisco Xavier. 524 sala 4038 bloco F - Maracanã - Rio de Janeiro - Brasil
CEP: 20550-013- Tels.: (21)2587-7728/(21)2587-7598
(eliopc(qibridge.com.br), (neves@uerj.br), (- antonia@uelj.br)

O presente trabalho tem por finalidade apresentar a metodologia adotada na determinação de áreas potenciais para locação de
aten'os sanitários utilizando-se técnicas de SIG (Sistema de Informação Geográfica), análises geológicas, análises geomor1hlógicas

e ensaios geofisicos no município de Quatis, estado do Rio de
Janeiro,

Foram respeitados alguns pressupostos básicos, tais como: a
proximidade dos centros produtores de lixo, a proximidade de
áreas em processo de expansão urbana, a declividade, a disponi-
bilidade de grandes áreas, o tipo de uso do solo, o estágio de de-
senvolvimento da vegetação, proximidade da rede de drenagens e
proximidade das principais vias de acesso, visando garantir a sus-
tentabilidade social, econômica, ambiental e espacial.

O uso do Sistema de Informações Geográfica (SIG), penni-
tiu a identificação de áreas favoráveis para implantação de ater-
ro sanitátio de uma fonna rápida e de baixo custo, uma vez que
todas as informações utilizadas já faziam parte de um banco de
dados montado a pat1ir do projeto Gestão Territorial do Médio
Vale do Rio Paraíba do Sul, desenvolvido pelo Laboratório de
Geoproccssamento da Faculdade de Geologia - LABGlS/FGEL!

UERJ realizado em convênio com a CSN e FBDS,
Uma vez identificadas as áreas favoráveis através do SIG

em escala 1:50.000, fez-se necessário controles de campo para
determinação da verdade terrestre, avaliando também as ca-
racterísticas geológicas e geomorfológicas das áreas. Esta eta-
pa do trabalho é de extrema importância uma vez que pennite
testar a confiabilidade dos dados utilizados e avaliar a susten-
tabilidade das áreas no que diz respeito ao volume de material
para empréstimo, ao tipo de cobertura mais favorável. a iden-
tificação de lineamentos estruturais, a favorabilidade à escor-
regamentos, a proximidade de residências rurais, as condições
das estradas, etc.

Investigações geofisicas, com o método da eletron'esistivi-
dade, foram utilizados para a detenninação da profund:.dade do
lençol freático, a profundidade do embasamento e caracteriza-
ção dos tipos de solos presentes no substrato.
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Como n~sllltado, foram identificadas em todo o município apro-
ximadamente 133 áreas maiores que 20.000 m2 favoráveis a im-
plantação do aterro sanitário, porém, apenas 15 delas foram alvo de

uma investigação mais detalhada devido a sua relativa proximida-
de do centro produtor de lixo. Visando garantir a sustentabilidade
da obra, foram eliminadas II áreas por possuirem acessos dificul-
tados, relativa distância do centro produtor, pouco material de em-
préstimo elou proximidade de ocupações rurais. As 4 áreas restan-
tes foram avaJiadas quanto aos parâmetros geoJógico-geomorfoló-
gicos, onde foram eliminadas 2 áreas por possuirem as encostas

retilíneas e com o topo aguçado, indicando pouca quantidade de
material para empréstimo. As duas últimas áreas foram alvo de in-
vestigações geofísicas onde pode-se observar a maior profundida-

de do lençol fteático e uma maior quantidade de material de em-
préstimo em uma das áreas, sendo esta indicada como a que possui
maior aptidão à implantação de um aterro sanitário.

CARTA DE RISCO GEOLÓGICO DO BAIRRO CIDADEARACY E ÁREAS LlMíTROFES NA ESCALA 1:10.000

(SÃO CARLOS-SP) - 1999

Fernando Mazo D 'Affonseca -IGCE-Unesp
Leandro E. S. Cerri - DGA-IGCE - Unesp
Reinaldo Lorandi - DECiv - UFSCar

Como muitas cidades brasileiras, São Carlos (SP) apresen-
tou um acelerado crescimento urbano a partir de meados do sé-
culo XX. Áreas periféricas do municipio começaram a ser ocu-
padas, seguindo, principalmente um vetor de crescimento no
sentido sul-sudoeste, onde foi criado o bairro Cidade Aracy.
Devido às características intrínsecas do meio ftsico e da ocupa-
ção inadequada do local, foram instalados processos geológicos
(erosão linear, escorregamentos planares de solo e quedas de
blocos), que expõem a população a perdas e dados materiais e
vitais, O presente trabalho objetivou a elaboração de uma carta
de Risco Geológico do bairro Cidade Aracy e áreas limítrofes
na escala I: J0.000, com o intuito de subsidiar o poder publico
municipal de São Carlos, de bases técnicas capazes de solucio-
nar o problema, como também, de auxiliar na elaboração de um
projeto de expansão urbana, que regulamente o uso e ocupação
do meio ftsico.

A metodologia adotada foi s proposta por Cerri & Amaral
(1998). Assim o desenvolvimento da carta de risco geológico
foi resultado da combinação e realização concomitante das eta-
pas de identificação e análise dos riscos geológicos. O trabalho
foi realizado em cinco etapas: revisão bibliográfica; caracteri-
zação do meio ftsico e dos problemas geológicos existentes na
área; levantamento de dados básicos do meio ftsico e antrópico
do bairro Cidade Aracy e arredores; mapeamento de campo; e
representaç[IOcartográfica. A distribuição do risco geológico foi
representada através de um zoneamento de risco, no qual foram

delimitadas as zonas homólogas em relação ao grau de risco
geológico, estabelecendo-se quatro classes de risco atual (ine-
xistente, baixo e alto), levando-se em conta a qualidade e a quan-
tidade das informações coletadas.

Em fun cão das características das situações de risco identi-
ficadas e classificadas na área e com base nos objetivos estabe-
lecidos, foram indicadas as seguintes medidas d prevenção de
acidentes geológicos: recuperação das áreas de risco; execução
de pavimentos asfalticos de todas as ruas existentes no local,
como também das que forem abertas futuramente; execução de
sistemas de captação de águas pluviais; execução de estruturas
de redução de energia das águas pluviais e servidas; evitar a
construção de ruas paralelas á direção de maior declividade das
vestentes; evitar a construção de novos loteamentos nos perio-
dos chuvosos; evitar a construção de moradias elou ruas próxi-
mo aos topos e bases das vertentes pertencentes à classe de
riscos, mesmo os de baixo grau; evitar o desmatamento e ocupa-
ção das vertentes de alta declividade e elaboração de manuais
técnicos (destinados à equipes executivas) e cartilhas de orien-
tação (destinada à população localizada nas áreas de altos graus
de risco).

Os resultados obtidos neste trabalho ultrapassaram os obje-
tivos definidos, pois além da elaboração da carta de risco geoló-
gico do bairro Cidade Aracy e áreas limítrofes na escala I: 10.000,
foi proposta uma nova interpretação para o arcabouço geológi-
co da porção sul do município de São Carlos (SP).

PANORAMA DO LlCENCIAMENTO AMBIENTAL PARA A MINERAÇÃO DE NÃO METÁLICOS NO MUNIC(PIO

DE MANAUS - AMAZONAS

F Fernandes; E. V da C. Santos Júnior
AMAZONGEO Geologia e Meio Ambiente Ltda - amazongeo@amazo/lgeo.zzn.com

A atividade mineradora legalizada no município de Manaus nos últimos anos apresenta-se em expansão, disponibilizando ao
mercado um volume maior de bens minerais não metálicos, pre- ponente e os órgãos licenciadores, assim como a maior fiscaJi-
enchendo uma parcela ainda bastante carente mais em pleno cres- zaçao dos órgãos ambientais,
cimento, fato este que pode ser facilmente constatado percor- Os processos de licenciamento ambiental para a atividade
rendo-se a cidade de Manaus, onde um grande número de obras mineral estão relacionados a explotação de matéria-prima para
de saneamento, pavimentação e habitação estão sendo desen- uso imediato ou industrial na construção civil, constituindo ati-
volvidas, nos dando a impressão de estannos num grande can- vidade importante no desenvolvimento do município, represen-
teiro de obras. Em contrapartida pode-se observar que este cres- tando um potencial efetivo que se relaciona com a exploração
cimento na legalização de empreendimentos minerá rios deve-se de depósitos arenosos e os arenitos da Formação Alter do Chão
em parte ao novo perfil dos profissionais que atuam na área, e de depósitos argilosos do Cenozóico. Sua regularização csta
mais consciente quanto as suas responsabilidades ambientais e relacionada às esferas: Municipal (SEDEMA - Secretaria Muni-
sociais, mostrando-se mais atuantes e pa11icipativos, tornando- cipal de Meio Ambiente), Estadual (IPAAM - Instituto de Prote-
se impo11antes ferramentas no processo de licenciamento ambi- ção Ambiental do Amazonas) e Federal (DNPM - Depa11amen-
ental visto que representam a parte intermediadora entre o pro- to Nacional da Produção Mineral I IBAMA -Instituto Brasileiro
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do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).
A mineração como empreendimento modificador do meio

ambiente, causa uma gama de impactos ambientais, todavia os
órgãos de controle ambiental procuram minimizam estes impac-
tos solicitando como condição restritiva ao funcionamento do
empreendimento a elaboração de Planos de Recuperação de
Áreas Degradadas e Planos de Controle Ambiental, específicos
para cada mineração. Infelizmente a carência de fiscalização e
reduzido número de geólogos nestes órgãos, impede ainda uma
supervisão eficiente, favorecendo ainda a atuação clandestina
de inúmeros empreendimentos, facilitada pela ausência de uma
política mais interativa entre os órgãos ambientais (SEDEMA e
IPAAM) e o DNPM. É facilmente observado no entorno e nas
imediações da cidade de Manaus inúmeros casos de exploração
mineral predatória e abandono de áreas, em sua maior parte rea-
lizada por empreendedores que julgam serem elevados os cus-
tos processuais do licenciamento ambiental em relação ao peri-

odo de exploração (i a 2 anos), e ao volume das jazidas, assim
como a necessidade legal de recuperação destas áreas, aumen-
tando seus custos operacionais.

Sugere-se desta forma que: a) a classe mineradora se una
em contraposição à ilegalidade, discutam um preço mínimo de
comercialização e redução da interferência do intemlediário na
venda dos bens minerais; b) a elaboração de um plano munici-
pal para o desenvolvimento da mineração, a fim de qualificar,
quantificar e apoiar este setor produtivo, quanto para alocar as
áreas de proteção ambiental e também os setores de melhor apro-
veitamento na extração de substâncias minerais; c) os órgãos
licenciadores e de fiscalização devem ser providos de pessoal
suficiente; d) sejam exeqüíveis os prazos e custos, sob pena de
paralisar o abastecimento de matérias primas minerais, princi-
palmente de bens de uso imediato em construção civil.

ESTUDOS GEO AMBIENTAIS PARA ESCOLHA DA ÁREA E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESíDUOS SÓLIDOS DO MUNiCíPIO DO RIO FORMOSO-PE

Silvio Romero de Meio Ferreira/, José Fernando Thomé Jueá2, Vera Lúcia Alves de Melo3, Maria Odete H. Mariano4, Josué
Peixoto F. Neto5 e Hortência Maria Barbosa de Assis6-.
I D. Se. DECIV- UNICAp, UFPE, 2 D. Se. DECIV- UFPE, 3 M. Se, Eng". Civil - GRS - UFPE, 4 M. Se Eng". Civil-ITEP, 5 M.

Se, Eng". Civil- EMLUR - PB, 6M Se, Geóloga - UNICAP: srmferreira@unieap.br

A geração dos resíduos sólidos resultante das atividades de
origem doméstica, comercial, industrial, agrícola, de transpor-
tes, de serviços de saúde e a disposição em áreas não licenciadas
e em condições inadequadas, são alguns dos maiores desafios a
serem enfrentados pela sociedade moderna. A conscientização
da sociedade, a política de investimentos para o setor, as leis, os
incentivos fiscais existentes e as tecnologias de tratamento dis-
poníveis são componentes fundamentais e inseparáveis no pro-
cesso de mudança do quadro atual. Neste sentido, o projeto Lixo
e Cidadania que faz parte de um grande projeto: Desenvolvi-
mento Sustentável do Município do Rio Formoso-PE desenvol-
vido pela Universidade Católica de Pernambuco com apoio da
AVINA GROUP, implantará um sistema integrado de gerencia-
mento para os serviços de limpeza pública no município de Rio
Formoso, composto por um programa de educação ambien-

tal, pelo diagnóstico dos serviços de limpeza, pelo plano di-
retor de limpeza urbana e por um projeto de destinação final
dos residuos sólidos. O sistema integrado da destinação final
é constituído de um aterro sanitário e usinas de reciclagem e
compostagem e de um centro de educação ambiental. Este
trabalho apresenta os estudos geo ambientais para a escolha
da área de implantação do modelo de destinação final de
resíduos sólidos proposto para o município do Rio Formoso,
situado na zona fisiográfica da Mata-litoral Sul de Pernam-
buco. O modelo consta de um sistema integrado de gerencia-
mento composto por quatro unidades: Centro de Educação
Ambiental (CEARF), Usina de Reciclagem e Compostagem
e um Aterro Sanitário, prevê o tratamento e destinação final
com capacidade de tratar desde i2t/dia do lixo urbano no pri-
meiro ano, até absorver a produção gerada em 15 anos.

APLICAÇÃO DAS CLASSIFICAÇÕES GEOMECÂNICAS NA ETAPA PRELIMINAR DE CARACTERIZAÇÃO
GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA EM PROJETOS DE ENGENHARIA

Amarilis Lucia Casteli Figueiredo Gal/ardo
Instituto de Pesquisas Teenológieas do Estado de São Paulo -IPT

As investigações geológico-geotécnicas constituem-se em
uma das etapas imprescindíveis a um estudo de viabilidade téc-
nico-econômica de uma obra de engenharia. Diversas técnicas
são usualmente empregadas, desde sondagens indiretas (méto-
dos geofisicos) a diretas (sondagens mecanizadas), ensaios de
laboratório, até aquelas que requerem custos mais elevados, como
a realização de uma campanha de ensaios in situo

O tipo e o porte do projeto tendem a desempenhar papel
determinante na escolha dessas ferramentas. Em geral, as fases
prévias do planejamento de um empreendimento envolvem bai-
xos recursos para investimento e desenvolvimento de pesqui-
sas, necessitando de resultados rápidos, com relativa precisão
para a tomada de decisões.

No caso de obras de grande porte apoiadas em maciço ro-
choso, o detalhamento do projeto de engenharia depende do co-
nhecimento das suas características. O uso de técnicas de mape-
amento geológico, porém com enfoque mais específico e em
escala de detalhe, permite caracterizar feições estruturais desses

maciços rochosos. Essas feições estruturais podem condicionar
o comportamento do maciço frente às solicitações que lhe serão
impostas. Assim, dados como estado de alteração das paredes
das descontinuidades, espaçamento, persistência, abertura, pre-
enchimento, rugosidade, presença d'água, após submetidos a
tratamento estatístico, podem ser utilizados como parâmetros
de entrada na aplicação de classificações geomecânicas.

As classificações geomecânicas, propostas inicialmente para
escavações subterrâneas, também têm aplicabilidade em estu-
dos preliminares de caracterização geológico-geotécnica e po-
dem subsidiar decisões de engenharia, principalmente, por pos-
sibilitarem a correlação com grandezas inerentes a um maciço
rochoso, como resistência e deformabilidade.

Nesse contexto, este trabalho apresenta um estudo de caso
de investigação para uma barragem, em que os resultados de
levantamentos de campo das descontinuidades do maciço de
fundação, em galerias de investigação, foram utilizados na apli-
cação das classificações geomecânicas de Bieniawski (1988) e
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Barton et ai. (1974), cujos índices alcançados puderam ser com-
parados com resultados de ensaios in situ realizados.

Ess'~estudo permitiu demonstrar que as classificações geo-
mecânicas consistem em uma ferramenta útil, rápida e relativa-
mente barata, se comparada a outros métodos de investigação,
pela fácil aquisição de dados por meio de levantamentos estru-

turais, podendo auxiliar na inferência de grandezas do maciço,
ainda nas etapas iniciais do projeto.

Evidentemente, o emprego dessas classificações não pres-
cinde da realização de ensaios in situ para o detalhamento do
projeto nas etapas mais avançadas, podendo, inclusive, orientar
as demais atividades de inspeção no maciço.

GEOLOGIA E PROBLEMAS URBANAS EM SALVADOR

Dante Severo Giudice

Geólogo / Ms em Geografia

1. INTRODUÇÃO

Historicamente Salvador é uma cidade que sempre teve pro-
blemas de natureza geológica devido a sua morfologia acidenta-
da, ond~ as encostas, cujas declividades apesar de serem acen-
tuadas, se manteriam estáveis, caso não fossem tão agredidas
desde o início da urbanização, como trata o relato de oficio da
Câmara de Vereadores, datado do século XVII, onde já se fala
dos problemas do lixo nas encostas da atual Misericórdia.

2. CARACTERIZAÇÃO DOS PROBLEMAS
Ao longo da sua evolução urbana, Salvador teve na plu-

viometria, o seu agente natural mais atuante, porém os impactos
ambientais negativos se processaram ou se agravaram, por ações
antrópicas, como o uso inadequado do solo, obras de engenha-
ria, etc. A cidade é altamente susceptível a problemas geológi-
cos, pois se caracteriza pela declividade acentuada e alta preci-
pitação pluviométrica, ao que se acrescenta à existência de um
processo de descaracterização da cobertura vegetal em larga
extensão, e a impermeabilização do solo pela pavimentação das
vias e o adensamento das construções.

A falta de planejamento e do cumprimento da lei de uso e
ocupaç1iodos solos é outro fator preponderante, já que se cons-
trói em áreas de encosta, tanto ocupadas pelas favelas, como na
periferia e em alguns enclaves da zona mais central, como pelas
constrUt;õesde classe média e de luxo, ao longo da linha da falha
de Salvador, trecho da Vitória, e em outros locais, já que a cidade
se expandiu pelos espigões, vindo depois a ocupar as encostas.

Na zona periférica, de ocupação mais recente, onde foram cons-
truídos conjuntos habitacionais populares, a ocupação dos espaços
vazios de forma irregular, vem causado processo de erosão, repre-
sentados por ravinamento que evoluem para voçorocamento.

Por fim, os solos sobre os quais está edificada a cidade, são
residuais e estruturalmente propensos a problemas, devido, se-
gundo a literatura específica, por apresentar planos de fraqueza
herdados de eventuais fissuras, diáclases ou intrusões, existen-
tes na rocha que Ihes deu origem.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pretendemos com esse trabalho, levantar subsídios para ela-
borar um relatório/resumo, visando a elaboração de uma carta
dos problemas ou riscos geológicos, que venha auxiliar os ór-
gãos envolvidos, na solução daqueles já existentes, e no plane-
jamento do desenvolvimento da cidade.
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O LISO DO PLANO DE INFORMAÇÃO "LlTOLOGIA" PARA AVALIAÇÕES AMBIENTAIS NA BAIXADA DE
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Em se tratando da analise sobre questões ambientais, o plano
de infoImação litologia participa fundamentalmente na avaliação
de situaqões Ambientais estratégicas. Este fato é aplicado as áreas a
serem diagnosticáveis. permitindo um apoio integrado à gestão ter-
ritorial e /ou ambienta!. Entre as inúmeras contribuições ao apoio à
decisão, tem-se a definição de áreas ao apoio à decisão, tem-se a
definição de áreas de riscos de DeslizamentoslDesmoronamento,
Potenciais para Extração de Areia, para Mananciais, Impactos
Ambientais, áreas com necessidade de proteção ambienta!. O uso
da tecnologia de geoprocessamento permite mostrar a realidade
ambiemal e espacial da área em estudo. Utilizou-se o software
SAGNOFRJ (Sistema de Análise Geoambiental) para a confecção
do referido cartograma, englobando desde a entrada de dados, edi-
ção, arrl1azenamento,até a extrações das infonnações do referido
parâme1:ro e do mapa digital c]assificatório (Situação Ambiental
analisada). Foram registradas 19 classes litológicas. A classe litoló-
gica com maior abrangência territorial são as Rochas Ortoderiva-
das com 72654,Oha representando cerca de 37.74% da área delimi-
tada, seguida da classe litológica Granito com 36084,26ha perfa-
zendo 18.74% da área delimitada. Com 24958,37ha tem-se o De-
pósito Aluvionar com aproximadamente 12.96 % da área delimita-
da; ocupando 22061,88ha tem-se o Depósito Colúvio Aluvionar

representando 11.46% da área delimitada; as Rochas Básicas e Al-
calinas representando uma área de 8479, I 8ha com 4.40% da área
delimitada, a unidade Depósitos Fluvio Marinho englobando
8258,77ha com 4.29% da área delimitada; englobando 6680,55ha
as Rochas Paraderivadas apresentando 3.47% da área delimitada; o
Deposito Semi-Orgânico ocupando uma área de 5159,8ha com cer-
ca de 2.70% da área delimitada. A unidades litológicas que apre-
sentam menor abrangência territorial são representadas pelas clas-
ses Depósitos Aluvio Coluvionar Subatual, Diques Básicos e Al-
calinos, Depósitos Orgânicos, Depósitos Marinho Coluvionar,
Depósito arenoso de Dunas, Depósitos arenosos de Cúspide, De-
pósitos de Turfa, Depósitos Arenosos de Cordões Praiais, Depósi-
tos Arenosos Praiais Oceânicos e Depósitos Silticos Argilosos de
Baia. O parâmetro litologia associado juntamente com os demais
componentes do Inventário Ambiental toma-se fundamental quan-
to à ocupação ordenada do espaço. O presente trabalho tem por
objetivo realizar uma Avaliação Ambienta], através do cruzamento
dessas informações com as categorias do parâmetro Uso e Ocupa-
ção do Solo relacionando-as a cada unidade litológica, associando-
se as principais categorias aos parâmetros Declividade e Geomor-
fologia a fim de que estes resultados auxiliem na determinação de
áreas de potencialidades e riscos ambientais.
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MINERAÇÃO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL: INTEGRAÇÃO OU CONFLITO?

Janaína Sellan Lopes Gonçales* & Hildebrando Herrmann**

* advogada e mestranda em Geociências - DGRN/IGE - UNICAMP

** advogado, Professor Doutor do DGRN/IGE ~ UNICAMP

A atividade minerária através da história dos povos e civili-
zações demonstra um diferencial em relação às outras ativida-
des econômicas devido a sua importância estratégica. As opor-
tunidades para uma nova abordagem ambiental pautada na im-
portância da utilização responsável dos recursos naturais não
diminuem as atuais imperfeições apresentadas no modelo de
desenvolvimento vigente. A geração de rejeitos, as modifica-
ções das características "in locu" e os danos e degradações am-
bientais ocasionadas pela atividade mineradora exemplificam a
situação de forma adequada. Também são imensos os equívocos
dispendiosos que tentam contornar e remediar a situação. O maior
desafio que enfrenta a atividade mineradora está em aprender
com os infortúnios de experiências degradantes anteriores. Faz-
se necessária a percepção da necessidade de gestão e planeja-
mento ambiental adequados aos novos anseios sociais e exigên-
cias legais e mercadológicas, para que o projeto de mineração
possa desde o início aferir a mínimização dos danos. A descon-
sideração, por assim dizer, dos processos naturais na mineração
é, foi e sempre será tão custosa quanto perigosa.

Um dos desafios à atividade minerária é a excessiva carga
tributária. Outras questões são as barreiras não tarifárias que
bloqueiam vendas ou resultam na transferência de recursos. A
instabilidade econômica gera o receio em se aplicar recursos e
investimentos financeiros na atividade minerária. Há ainda, a
questão da saúde e da segurança do trabalhador mineiro, a ne-
cessidade de informação geológica de qualidade, a participa-
ção cada vez mais acentuada do Estado nas decisões e imple-
mentação da atividade minerária e ainda, a tomada de consci-
ência da importância da participação comunitária. É indispen-
sável à cxistência de condições políticas favoráveis ao desen-

volvimento da mineração. A mineração é um meio de condu-
ção do Estado para atingir objetivos e alcançar metas de políti-
cas públicas.

Hoje, o grande papel do Estado no Brasil, é fom~ntar a
mineração. Cabe a ele instituir a visão e assumir a postura de que
vale a pena minerar, que a atividade mineradora contribui para o
desenvolvimento econômico-social e que o desafio de atrair in-
vestimentos para essa atividade requer a criação de mecaaismos
que tratem a mineração como parte da realização dos o1:~etivos
econômicos. O Desenvolvimento Sustentável é o objetivo pre-
cípuo das políticas públicas setoriais que definem a relação en-
tre Política e Mineração. No Brasil, esta política setoria] se en-
contra prevista na legislação. No Direito Mineral as característi-
cas tecno-econômicas devem ser consideradas isoladam~nte.

A respeito das legislações internacionais, devemos conside-
rar entre outros aspectos que nos países desenvolvidos a legisla-
ção mineral ainda que sob o controle do Poder Público, insere-
se na órbita do direito privado. Nos países em desenvolvimento
a lei minerária sofre uma gradual transformação institucional,
deixando de ser tratada como negócio exclusivo de govemo pas-
sando a fazer parte do interesse privado. Os recursos minerais
representam para o Brasil, uma das poucas salvaguardas econô-
micas para enfrentar o desfavorável comércio internacional pro-
posto e mantido por uma inexorável divisão internacional do
trabalho. Para manter a sua integridade econômica o Brasil pre-
cisa adequar sua política setorial e, como conseqüência, sua le-
gislação mineral aos ditames da nova realidade internacional
que prima por uma competição sem precedentes na histÓria da
mineração mundial. Está sendo criada uma estrutura que permi-
tirá o desenvolvimento deste mercado nos próximos anos

O USO DO GEOPROCESSAMENTO NA ANÁLISE DA ESTABILIDADE DE ENCOSTAS FORMADAS POR
SEDIMENTOS DE DUNAS

Ana Patrícia de Jesus! , Ricardo Farias do Amaraf! & Olavo F Santos Jl:2
! UFRN - CCET - Departamento de Geologia
PPGG - Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofisica

GEOTEC - Grupo de Estudos em Geotecnologia e Meio Ambiente
2 UFRN- CT - Departamentode EngenhariaCivil
GEOTEC - Grupo de Estudos em Geotecnologia e Meio Ambiente
(apsh@bol.com.br), (ric@uji-net.br), (olavo@ct.ufrn.br)

O trabalho desenvolve um estudo das condições de estabili-
dade de encostas formadas por sedimentos de duna em uma área
localizada no litoral oriental da cidade de NatallRN. Os parâme-
tros inerentes ao solo que condicionam a estabilidade de uma
encosta são a coesão e o ângulo de atrito. Em solos arenosos, a
coesão é nula, de forma que a resistência do solo a um possível
movimento é condicionada apenas pela relação existente entre o
seu ângulo de atrito e a inclinação do talude. O geoprocessa-
mento facilita essa análise, uma vez que permite a geração de
Modelos Digitais de Terreno (MDTs), a partir da digitalização e
tratamento dos dados contidos em cartas topográficas. Para este
trabalho foi gerado um MDT com base em cartas topográficas
com escala de 1:2.000. A partir do MDT, foi gerado um mapa de
declividade da área. Em campo, foram coletas amostras de sedi-
mentos. Essas amostras foram submetidas a ensaios de cisalha-
mento direto com o objetivo de se detenninar o valor do seu

ângulo de atrito. Ângulo de atrito pode ser definido, para solos
arenosos, como a inclinação máxima sob a qual o talude pode se
manter estável. Dessa forma, taludes que apresentam inclinação
igual a esse valor, encontram-se na iminência de movimento.
Com base nessas informações, o mapa de declividade foi reclas-
sificado de forma a expressar as áreas com declividade superior
ao ângulo de atrito, utilizando-se uma margem de segurança de
oito graus, para menos, no valor obtido nos ensaios de cisalha-
mento direto. Os resultados apresentaram coerência coma reali-
dade de campo, mostrando que as áreas mais susceptíveis a
movimentos de massa estão localizadas na região de sotavento,
como é de se esperar, pois no processo de formação das dunas
essa região adquire maiores declividades. Também foram gera-
dos perfis da área, com base no MDT, com o objetivo de ilustrar
a relação entre as formas de ocupação presentes na área e a in-
clinação dos taludes.
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IMPACTOS AMBIENTAIS RELACIONADOS A ATIVIDADES ANTRÓPICAS

NO MUNiCíPIO DE CRICIÚMA, SC

Antonio Sílvio Jornada Krebs

CPRM Serviço Geológico do Brasil
O município de Criciúma situa-se na porção sudeste do estado de Santa Catarina, distando, através da BR-I01, 188 Km de FI0l1a-

nópolis e 285 Km de Porto Alegre. Possui área de aproximada-
mente 245 Km2 e uma população de mais de 170.000 habitantes.
A enorme expansão urbana que Criciúma vem experimentando
nas últimas décadas não se fez acompanhar de um planejamento
adequado, o que resultou na impermeabilização do solo e ocupa-
ção de áreas impróprias do ponto de vista geológico-geotécnico e
legal. Os problemas ambientais de Criciúma se devem a fatores
antrópicos, tais como: ocupação urbana desordenada, atividades

de mineração e beneficiamento de carvão, atividades industriais e
falta de rede de coleta e tratamento de esgoto doméstico e indus-
trial. A pressão urbana para ocupação da porção central da cidade
resultou na canalização e no revestimento de um enorme trecho
do médio e alto curso do Rio Criciúma. O desenvolvimento da
cidade não ocorreu de forma planejada e também não foram res-
peitados os limites previstos na Legislação Federal e Estadual,
que protegem as margens dos cursos d'água. Como resultado dis-
to, verificam-se hoje algumas edificações construídas literalmen-
te sobre o rio e não às suas margens. A impenneabilização do solo
com as edificações, a retirada da cobertura vegetal nas áreas de
encostas, a colocação de revestimento asfáltico nas ruas e o ater-
ramento das áreas de várzeas resultaram em uma modificação do
regime bidrológico, com redução da infiltração das águas das chu-
vas e um aumento na velocidade do escoamento superficial. Este
escoamento superficial intensificado atinge rapidamente o curso
principal do canal, provocando alagamentos em diversos pontos

onde existem estrangulamentos de seção ou obstrução do leito.
Com relação às áreas degradadas pelas atividades de mineração,
Criciúma, a exemplo de outros municípios da região carbonífera,
convive com enormes áreas sem nenhuma recuperação, situadas
junto a bairros residenciais. O que se observa hoje nestes locais

de deposição de rejeitos piritosos são áreas totalmente degrada-
das, com sulcos profundos, que, nas porções mais baixas, onde há
interação do escoamento superficial e subsuperficial, evoluem para
enormes voçorocas, de complexa recuperação. Em alguns casos
estas pilhas cobrem parte dos cursos d'água. A água que verte do
antigo leito do curso d'água, bem como de outros lugares das
enormes pilhas, mantém dissolvida grande parcela dos metais li-
berados pela pirita quando da sua oxidação (águas ácidas), preju-
dicando tanto a vida aquática, como o uso destas águas para qual-
quer outro fim. As áreas mineradas em subsolo, principalmente
naquelas onde houve a retirada dos pilares e foram encerradas as
atividades de bombeamento, são locais preferenciais para a ocor-
rência de problemas geotécnicos relacionados à subsidência, fTa-
turas na superficie do terreno ou afloramento do lençol freático.
O Poder Municipal, no cumprimento do seu dever de atender às
necessidades de moradia da população de baixa renda e ao mes-
mo tempo resolver os problemas das áreas de riscos, tem sido
conivente com o comprometimento da qualidade de vida da desta
população. O problema é muito complexo porquanto envolve o
aspecto social no que diz respeito à habitação, confrontando a
necessidade de moradia com a insalubridade das áreas disponí-
veis. Dentro desta linha de atuação, a CPRM-Serviço Geológico
do Brasil, vem auxiliando a Prefeitura do Município de Criciúma,.
SC. no desenvolvimento do Projeto. SOS-Rio Criciúma, cujo ob-
jetivo é a identificação dos problemas ambientais e definição de
medidas mitigadoras necessárias para o seu equacionamento, con-
tribuindo desta forma, para melhorar a qualidade de vida de toda
a comunidade criciumense.

ANÁLISE DE ESTABILIDADE DE UMA ENCOSTA DA FORMAÇÃO BARREIRAS

EM ÁREA DE RISCO NO RECIFE-PE

Analice França Lima * & Silvio Romero de MeIo Ferreira**

* Estudante de Mestrado, DeptO Enga Civil, UFPE, Brasil

** D. Se. Professor do DeptO Enga Civil, UFPE, UNICAp, Brasil

Nas áreas urbanas, é freqüente a ocupação dos morros pela
populaçiio mais pobre, o que é feito com sério prejuízo para a

estabilidade das encostas e comprometimento da segurança cole-
tiva. Durante o ano de 1996, registrou-se a ocorrência de mais de
sessenta mortes devido a deslizamentos nos morros ocupados da
região metropolitana do Recife, Brasil. Um destes trágicos even-
tos, com 16 mortes, deu-se no Alto do Reservatório, na encosta
voltada para o Córrego do Boieiro, em Nova Descoberta, mobili-
zando um volume de solo estimado em 50.000 m' . Um programa
de invesrigação geotécnica desenvolvido constou de duas partes.
Na primeira, em campo, foram identificadas as feições geológi-
cas, morfológicas e de ocupação das áreas e os locais de fendas e
surgências. Procedeu-se, também, à realização de sondagens de
simples reconhecimento com determinação do NsPT;poços de in-
vestigaçÔes com retirada de amostras indefonnadas do tipo blo-
co; à determinação dos índices fisicos do solo, do teor de umidade
do solo em váIios meses do ano de inverno a verão, da sucção
através do método do papel filtro e penneabilidade em várias pro-
fundidades no solo. A segunda parte do programa, em laborató-
rio, constou da realização de ensaios de caracterização dos solos,

determinação da relação sucção-umidade através da membrana
de pressão e dessecado r de vácuo. A relação tensão - deformação

- resistência foi avaliada para diferentes teores de umidade ou
diferentes sucções, através de ensaios de cisalhamento direto com
sucção controlada. A compressibilidade foi obtida através de en-
saios edométricos simples e duplos em amostras com diferentes
teores de umidade inicial. A análise de estabilidade foi realizada
pelos métodos de Bishop e Jambu simplificado. Nas encostas dos
morros do Recife os deslizamentos por acidentes naturais são des-
conhecidos em relação aos induzidos. Os resultados mostram
que mesmo em condição de chuvas intensas, a frente de umcdeci-

mento do perfil de umidade ficou restrita aos 3 m iniciais do solo.
Esta conclusão não corresponde a variações nos valores de N SPT
que podem se apresentar abaixo de 5 golpes até 6 m de profundi-
dade, quando então o índice cresce para valores supeIiores a 10,
não sendo portanto um indicador que delimita a,superficie poten-
cial de ruptura. Os estudos permitiram identificar o mecanismo
deflagrado, sendo depois elaborado projeto de reabilitação para a
área envolvendo retaludamento, microdrenagem, plantação de
graminea e mudança no uso do solo.
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CORRELAÇÃO ENTRE DADOS GEOFíSICOS DE POÇO E íNDICES DE CLASSIFICAÇÃO DE MACiÇOS -

EXPERIMENTOS NO CAMPUS DA USP EM SÃO PAULO

Paulo E. P Marcondesl
IAutonÔmo

Este trabalho investi~ou a existência de correlações entre os resultados de ensaios geofisicos de perfílagem de poços e os índices
de classificação geomecanica Rock Mass Rating (RMR) e Rock dos índices de classificação geomecâmca a partir dos dados ge-
Quality Index (Q). OS valores de classificação geomecâníca fo- ofisicos. O uso destas ferramentas estatísticas não provou ser
ram obtidos a partir da descrição geotécnica detalhada dos tes- tão dificil e mostrou ser de grande valia na compreensão dos
temunhos de três sondagens rotativas executadas para a criação resultados obtidos.
de um campo de provas de geofisica no campus da Cidade Uni- Os dados oriundos dos arranjos eletródicos SPR, Normal
versitária da USP, em São Paulo. Foram realizados ensaios de 16, Normal 64 e Lateral mostraram ser mais favoráveis com
Gama Natural, Potencial Espontâneo e Resistividade (arranjos relação à predição do comportamento dos índices de classifica-
Lateral, Normal-16, Normal-64 e SPR). ção de maciço. Adicionalmente, verificou-se que o Rock Quali-

Há urna contínua busca por con'e!ações entre dados de en- ty Index é mais propício a este tipo de análise.
saios geofisicos e os parâmetros de interesse da Geología de En- A análise estatístíca dos dados teve como resultado a defini-
genharia, porque este tipo de correlação é útíl para as investiga- ção de coeficíentes de correlação linear entre 0,2 e 0,33. ao ní-
ções geotécnicas, permítíndo a díminuição da quantidade das one- vel de sígníficância de 1%, demonstrando claramente o fato de
rosas e demoradas investigações diretas. O uso de relações empí- que o ajuste linear simples para este tipo de dados não é o maís
ricas não prescinde, no entanto, da investigação direta, e permite apropriado. A análise dos resultados dos testes de Qui-Quadra-
que se fàça extrapolações geralmente seguras para uma área. do mostrou relação de causalidade entre alguns dos parâmetros

Visando a uma quantificação da segurança destas extrapola- geofisicos e índices de classificação de maciços. Pode-se tam-
ções, a análise de correlação foi iniciada pelos de testes de Qui- bém definir seis equações de regressão linear simples que, no
Quadrado para verificar a independência dos pares de variáveis entanto, devem ser analisadas com cautela, em vista dos baixos
analisados. A seguir, procedeu-se pela quantificação do grau de valores dos coeficientes de correlação linear.
correlação linear entre estes mesmos pares, e finalmente foram
determinadas funções que permitam prever o comportamento

AVALIAÇÃO GEOAMBIENTAL DO BAIRRO DO ARAXÁ, MACAPÃ-AP:

SUBsíDIO AO PROJETO DE URBANISMO E PAISAGISMO

Marcos Henrique de Abreu Martins, Wagner José Pinheiro Costa, Salustiano Vilar da Costa Neto,

Zanandrea Ramos Figueira e Luís Roberto Takiyama
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá/
Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro - gerco@iepa.ap.gov.br

A cidade de Macapá está situada à margem esquerda do Canal do Norte do Rio Amazonas, no Setor Costeiro Estuarino, concen-
trando cerca de 60 % da população total do Estado, responsável Aturiá, registraram-se espécies de aturiá (Macherillm lunatllm),
por intcnsa pressão antrópica através da ocupação inadequada siriúba (Avice/mia gerlllinans), leguminosa (Macrolobium sp.),
da planície de inundação do rio Amazonas, sem saneamento aguapé (Eichornia sp.), ciperáceas (Cyperus comosus, Fim-
básico, em condições impróprias de higiene, acarretando sérios bristylis spadicea, Eleocharis sp.) e Ludwigia sp.. O in:cio da
problemas sócio-ambientais. O rio Amazonas apresenta-se sob ocupação da planície fluvial no bairro do Araxá se deu ao final
um regime de meso-marés, com amplitude em torno de 3,5 m, da década de 80, quando da transformação do Território Fede-
afetando os diversos bairros que ocupam a sua planície fluvial. ral em Estado. A derrubada da floresta de várzea nativa, seme-
A árca cstudada refere-se ao bairro do Araxá, onde, através de lhante àquela ainda existente às margens do igarapé das Pedri-
registros videográficos e levantamento de campo, foram defini- nhas, e a colmatação quase total de um de seus afluentes por
das duas unidades geológica-geomorfológicas distintas: a For- parte dos moradores demonstram a forma desta ocupação. Este
mação BaITcirase os Depósitos Holocênicos. A primeira ocorre processo acarreta o acúmulo de águas pluviais, que associado
na porção oeste do bain'o, na fOlma de um tabuleiro de baixa ao efeito das marés provoca inundação de áreas intemas do
altitude (6 m), estreito e alongado, com vertente íngreme. Os bairro na ordem de 0,5 m de altura. Como agravante, ações de
scdimentos são argilo-arenosos a areno-siltosos, por vezes mos- órgãos públicos, sem estudos prévios, contribuíram para a de-
queados, com níveis lateríticos. A ocupação iniciou-se há cerca gradação atual da área, como os diversos aterros para implan-
de 40 anos, o que provocou a descaracterização da vegetação tação das vias, sendo atualmente necessária a abertura de ca-
original de cen'ado. Os Depósitos Holocênicos, por sua vez, com- naletas para o escoamento de águas represadas. Outro registro
preendem sedimentos síltico-arenosos, de coloração cinza, in- de agressão ambiental foi a retirada, no início da década de 90,
consolidados, por vezes com matéria orgânica vegetal imersa de uma frente de praia de cerca de 500 m para a instalação de
em um pacote de espessura não conhecida, associados à feição um empreendimento, posteriormente embargado. Atual::nente,
geomorfológica de planície fluvial; e sedimentos de coloração o local está em fase de regeneração, representando uma zona
amarelada, sob a forma de um cordão arenoso, com granulome- de deposição. A norte deste ponto, na Praia do Aturiá, a linha
tria variando de grossa a muito grossa, estendendo-se ao longo de costa encontra-se em processo de erosão por ação das ma-
da praia do Aturiá por cerca de 400 m, com uma largura média rés, evidenciado pela destmição de bares, derrubada de postes
de 50 m. A vegetação predominante na planície fluvial compre- e o aparecimento de uma tubulação de água antes soterrada.
ende espécies de aninga (Montrichardia arborescens), sororoca Este processo estende-se até as imediações do complexo turís-
(Thalia geniculata), algodão bravo (Ipollloea carnea subsp.fis- tieo do Araxá, quando se inicia a proteção por muro de arrimo
tulosa e Ipollloea asarifÓlia), gramínea (HYlllenachne alllplexi- da orla de Macapá.
caule) c ciperácea (Cyperus luzulae), podendo ser encontradas
localmente Pistia stratiotes e Salvinia auriculata. Na praia do
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DlAGNÓSTICO PRELIMINAR DA DEFLAGRAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS NO MUNiCíPIO DE

ARARAQUARA SP:CASO JARDIM CRUZEIRO SUL

F. J. Mealllo

Mestrando Geociências, Meio Ambiente, UNESP. mealllo@bol.com.br

Em áreas urbanas os riscos geológicos são agravados pela
ocupação urbana desordenada, resultando na deflagração dos
processos erosivos. Entende-se que os estudos de caracteriza-
ção do meio físico são fundamentais para subsidiar o planeja-
mento urbano (Pejon & Rodrigues, 1987), pois fornecem os pa-
râmetws adequados para controlar a instalação de processos ero-
sivos. A área estudada está localizada na região urbana (ESE)
do município de Araraquara - SP, mais precisamente no Bairro
Jd. Cruzeiro do Sul. A região impactada onde se desenvolveu o
ravinamento (quilométrico) situa-se em área de cabeceira de dre-
nagem, parcialmente desprovida de cobertura vegetal, além da
concentração do escoamento superficial das águas pluviais, o
que contribui significativamente para o aumento das dimensões
da feil;ão erosiva. Outro fator agravante desta situação está no
aterramento inadequado da ravina realizada com restos de ma-
teriais de construção, lixo doméstico, móveis etc.

Geologicamente a área está situada na região centro-leste
da Bacia Sedimentar do Paraná, onde afloram as rochas perten-
centes à Formação Serra Geral, Grupo Bauru e Coberturas Ce-
nozóicas/Quaternárias (Almeida et aI. 1980). Segundo a divisão
geomorfológica do Estado de São Paulo (IPT, 1981), o municí-
pio de Araraquara localiza-se na província geomorfológica de-
nominada de Planalto Ocidental. O solo na área em questão é
classificado como Latossolo Vennelho (Oliveira et ai. 1999) e
possui as seguintes característícas: matriz argilosa (70% finos)
com predominância de estrutura prismática e subordinadamente
blocosa, presença de cutans (translocação de argila). A sistemá-

tica adotada na condução dos trabalhos iniciais, fundamenta-se
na publicação do DAEE & IPT (1989) que enfoca o controle de
erosão, bases conceituais e técnicas, diretrizes para o planeja-
mento urbano e regional, orientações para o controle de boçoro-
cas urbanas.

Os primeiros passos para o manuseio dessas informações
são: a) Análise de dados preliminares: localizaçâo da ravina;
bacia hidrográfica de influencia; identificação da fonna de rele-
vo, formação geológica e unidade pedológica, predominantes
na região de ocorrência da feição erosiva; b) HistóIico da ravi-
na: deve-se resgatar informações relativas às causas da defla-
gração do fenômeno e as épocas mais importantes de sua evolu-
ção, através de contatos com moradores, análise de documenta-
ção existente, fotos aéreas antigas e recentes; c) CaracteIização
da bacia de captação de águas superficiais e fluxo de subsuper-
fície; objetivo principal de entender o caminhamento das águas
(chuvas, servidas, subterrâneas); procedimento orientativo para
o cálculo das obras hidráulicas; d) Elaboração de um croqui da
ravina: deve-se constar os dados geométricos; relativos ao fenô-
meno erosivo; seções transversais.

Finalizando, e em caráter especulativo, pode-se dizer que o
entendimento da distribuição e grau de suscetibilidade dasco-
berturas cenozóicas e os estudos pedoestratigráficos da área en-
focada são relevantes e fazem-se necessários para que o Poder
Público Municipal possa conduzir os trabalhos de restauração
das áreas afetadas e nortear o planejamento de novos empreen-
dimentos de forma adequada.

MAPA GEOAMBIENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Antonio. Ivo de M Medina(J), Edgar Shinzato (1),Marcelo. E. Dantas(J), José F. Lumbrera.\.(2j, Sebastiào B. Calderanol2J, J.
Pimenlel(J), Cassio. R. Silva(/), Amaury Carvalho FilhoW
(I) CPRM - Serviço Geológico do Brasil. Av Pasteur, 404 Urca, 22290-040, Rio de Janeiro, (2) Embrapa Solos, Jd. Botânico,

1024, 22460-000, Rio de Janeiro-RJ

O Mapa Geoambiental do Estado do Rio de Janeiro (área de
43.910 km2) corresponde a um diagnóstico físico-biótico cujo
objetivo é individualizar zonas homólogas, para orientar a utiJi-
zação dos recursos naturais e assegurar a preservação dos ecos-
sistemas. Encontra-se inserido no Projeto Rio de Janeiro, de-
senvolvido pela CPRM - Serviço Geológico do Brasil, median-
te cooperação técnica com a Embrapa Solos e o DRM-RJ. Inte-
gra est:ldos de geologia, geomorfologia, solos, aptidão agrícola,
hidrog'~ologia, geoquimica, uso do solo, vegetação primária e
precipitação média anual.

UtJlizou-se a análise integrada para explicitar as relações de
interdependência e/ou sinergia entre os componentes ambien-
tais, de forma a se compreender a estrutura e a dinâmica da re-
gião, destacando-se os aspectos mais relevantes do meio ambi-
ente. O produto final representa a compartimentação do espaço
territorial sintetizada em seis grandes domínios geoambientais

(morfoestruturas), constituídas de 17 unidades (relevo, litolo-
gia, arranjo estrutural e evolução) e 42 subunidades (unidades
de paisagem delimitadas por associações de solos e vegetação
primária), publicado em escala de 1:500.000.

Para cada unidade de paisagem definida, foram salientadas
suas potencialidades e limitações, frente a múltiplas fonnas de
intervenção humana e levantadas uma série de recomendações
tendo em vista o uso sustentável de determinado terreno. Tais
recomendações contemplam áreas destinadas a preservação
ambiental, ao uso agrícola e pastagem, recuperação de áreas de-
gradadas, controle ambiental de atividades de mineração.

Trata-se, portanto de um elemento-chave para disponibili-
zar informações sobre as características do meio físico do Esta-
do do Rio de Janeiro para que as decisões de planejamento do
território se procedam de forma integrada e adequada, atenden-
do os interesses da sociedade como um todo.
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RISCO GEOLóGICO EM ÁREAS DE JAZIDAS URBANAS

A. C. S. Mota & M. M. Alheiros
PPGG ICTGIUFPE' - aninhacsm@Zipmail.com.br DGEOIUFPE' - alheiros@npd.ufpe.br

'Av: Acadêmico Hélio Ramos, sln. Centro de Tecnologia e Geociências, 6° andar
Cidade Universitária. CEP 50740-530.

A avaliação de risco atribui aos condicionantes morfológi-
cos um importante papel na definição da suscetibilidade a es-
corregamentos e erosão, ao lado dos fatores geológicos e cli-
máticos. Nos terrenos sedimentares em particular, a topografia
exerce um papel fundamental na composição do risco de desli-
zamentos de encostas, juntamente com as características textu-
rais e estruturais dos sedimentos.

As jazidas urbanas dos municípios de Olinda, Recife, Ca-
maragibe e Jaboatão dos Guararapes, situados na Região Me-
tropolitana do Recife, vêm sendo exploradas para a execução de
obras viárias de grande porte desde a década de 70 e ainda para
o fornecimento de agregados para a construção civil e para ater-
ros.

Essas atividades de mineração são em sua grande maioria
ilegais, contrariando as legislações minerárias, trabalhistas e am-
bientais, agravando a degradação ambiental nas cidades, aumen-
tando o risco geológico e sem beneficios para a economia local,
já que não se dá a arrecadação de impostos.

Os materiais explorados são principalmente os sedimentos
da Formação Barreiras, formados por processos fluviais de alta
energia determinando pacotes espessos de areia arcosiana com
estruturas de canais entrelaçados, recobertos por seqüências de

camadas espessas intercalando areias e argilas, depositadas em
ambiente de leques aluviais, por enxurradas.

As areias arcosianas, francamente sujeitas aos proces5,osero-
sivos, evoluem para solos areno-argilosos, em decorrênçia dos
processos intempéricos, favorecendo aí, os processos de desli-
zamento. As camadas de leques aluviais, geralmente ocupam os
topos das encostas e ajudam na sustentação do relevo, (~mbora
quando submetidas a cortes e aterros escalonados para a criação
de patamares para a ocupação, ficam sujeitas a acidentes, resul-
tantes de rupturas

Essas áreas degradadas e abandonadas sem qualquer trata-
mento, representam hoje um sério problema de gestão urbana,
que é a criação de novas situações de risco em decorrência da
densa ocupação pela população carente. As encostas íngremes
deixadas pela extração mineral são geralmente ocupadas, dei-
xando em situação de risco tanto as moradias situadas na linha
de borda, sujeitas à abertura de fendas no solo e ao trincamento
de paredes, como as do pé do colúvio, sujeitas a soterramento,
por ocasião dos escorregamentos e das corridas de terra e lama,
exigindo imediata desocupação. Ao longo da década de 90, fo-
ram registradas nos períodos de inverno, mais de 100 mortes
nesses municípios (Alheiros, 1998).

RESTRiÇÕES À URBANIZAÇÃO NO MUNiCíPIO DE JUNDIAí (SP) POR OCORRÊNCIA DE AFLORAMENTOS

DE LINHAS DE PEDRAS

Fabiano Antonio Oliveira
Departamento de Geografia - Universidade de São Paulo (fabiano.o@uol.com.br)

Elegeu-se como estudo de caso área representada por um
polígono de 2.900 hectares localizada na margem esquerda do
rio Jundiaí, no sopé da serra do Japi, pertencente ao vetor de
expansão urbana do município de Jundiaí (SP), assim definido
pela Lei Municipal Complementar nO224/96. Destacam-se no
conjunto de características do meio fisico as condições topográ-
ficas favoráveis à urbanização, representadas por baixas decli-
vidades, baixa densidade da rede de drenagem e vales pouco
entalhados.

No contexto geológico, predominam na área suítes graníti-
cas sintectônicas do Pré-Cambriano representadas pela unidade
litoestratigráfica Complexo Amparo, além de corpos de anfibo-
litos e ocorrências isoladas de granitos. É significativa a ocor-
rência de depósitos quaternários junto às planícies aluviais do
rio Jundiaí e seus principais afluentes, além de latossolos e de-
pósitos coluviais nas vertentes, sustentados por linhas de pedras
constituídas por depósitos principalmente quartzíticos. A des-
crição de tais depósitos na literatura não contempla sua distri-
buição em subsuperficie.

É expressiva a instalação de processos erosivos lineares em
determinados setores da área de estudo logo após iniciados os
procedimentos de urbanização, entre eles a remoção da vegeta-
ção e a terraplanagem.

O objetivo do trabalho é verificar uma provável distribuição
dos depósitos detríticos em subsuperficie e estabelecer relação
entre sua localização em perfil e o surgimento de processos ero-
sivos lineares frente às atividades de urbanização.

Para os levantamentos de campo, dividiu-se a área de estu-

do em três setores, segundo características de uso da terra e com
apoio de análise morfológica, clinográfica e hipsométrica. Fo-
ram levantados ao total 124 pontos, igualmente distribuídos nos
diferentes setores.

Os materiais encontrados referem-se basicamente a três ti-
pos principais: (1) rochas intemperizadas do embasamento; (2)
depósitos detríticos ou linhas de pedras, sobrejacentes às rochas,
em espessuras que variam de poucos centímetros a mais de um
metro, em alguns casos associadas a mudanças de declividade;
(3) coberturas latossólicas areno-argilosas, que suportam em
muitos casos vegetação de cerrado em diversos estágios de de-
senvolvimento.

A seqüência estratigráfica dos materiais, verificada nos di-
ferentes pontos de observação, sugere uma distribuição geral
padrão em perfil. Conforme afloramentos observados, as linhas
de pedras aparentemente seguem o sentido da declividade, po-
rém nas faixas correspondentes aproximadamente a cotas alti-
métricas entre 700-710m e 740-750m parecem aproximar-se da
superficie, o que coincide com a presença de uma cobertura pe-
dológica e/ou coluvial mais delgada nestas faixas, assim como
com diversas ocorrências de mudanças de declividades em áre-
as próximas.

A urbanização de áreas localizadas em tais faixas apresenta
restrições, principalmente quanto aos procedimentos de terra-
planagem e definição do traçado das vias, uma vez que a remo-
ção dos depósitos detriticos promove a exposição de materiais
altamente friáveis sobre os quais podem se instalar processos
erosivos lineares.
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CONFLITOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO RELACIONADOS COM ENCHENTES NA REGIÃO

METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE -RS.

Geol. Vitório Orlandi Filhol, Enga Civil Nanci Begnini Giugno1, Alfonso Risso3 e Geog~ Shirley Dini Nielsen1

'CPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-PA, 2METROPLAN; EngO Civil, 3Autônomo

A Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), localizada
junto ao Complexo Fluvial do Guaíba, ocupa uma área de 9.800
km2 e possui uma população de aproximadamente 3 milhões de
habitames distribuídos em seus 31 municípios. O Complexo Flu-
vial do Guaíba é fonnado pela confluência dos rios Jacuí, Taqua-
rí, Caí, dos Sinos e Gravataí que integram a Bacia Hidrográfica
do Gua.:ba. A RMPA é periodicamente sujeita a enchentes e ala-
gamentos, sendo que nas últimas décadas esta situação vem se
agravando devido, principalmente, à ocupação de áreas inadequa-
das - planícies de inundação - e a fonna inadequada do uso e
ocupaçiio das encostas da região. No intuito de dotar as autorida-
des estaduais e municipais responsáveis pelo planejamento da
RMPA de um instrumento técnico que caracterizasse as áreas atin-
gidas por enchentes e alagamentos, a Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais - CPRM e a Fundação Estadual de Planeja-
mento Metropolitano Regional - METROPLAN, elaboraram o
Mapa d,~Enchentes da RMPA, o qual ressaltou as áreas de confli-
to de uso do solo decorrentes destes fenômenos. Este mapa foi
obtido utilizando-se a interpretação visual de imagens de Landsat
MSS , banda 7 e TM, banda 4, no período de 1973 a 1990. Os
resultados advindos deste estudo revelaram que as cheias mais
intensas: ocorrem ao longo do rio Jacuí, mas que as mais fteqüen-
tes ocorrem nos rios dos Sinos, Gravataí e Caí. As bacias meno-
res, dos Sinos, Gravataí e Caí, apresentam cheias máximas em
períodos de recorrência menores do que as bacias maiores, repre-
sentadas pelas bacias do Jacuí e Taquarí. Através do cruzamento
do mapa de enchentes e e mapa de uso atual do solo, foi possível

identificar 41 áreas de conflitos de uso do solo, em sua grande
maioria zonas urbanizadas localizadas em áreas de influência das
enchentes e alagamentos. Estas zonas são constituídas por distri-
tos industriais, bairros residenciais de baixa renda e loteamentos
irregulares. As principais áreas de conflitos situam-se na bacia do
rio dos Sinos e Gravataí, seguidas do Jacuí e Caí, sendo que 13
das 23 principais cidades estudadas apresentam áreas de confli-
tos. Desde 1968 o Departamento Nacional de Obras e Saneamen-
to - DNOS,já extinto, contratou estudos de obras de defesa contra
inundaçõcs nas cidades de Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo.
A partir deste estudo, o DNOS elaborou um extenso programa de
obras parcialmente implantado. Desde então foramjá construídos
7 diques de contenção em Porto Alegre, 3 em Canoas e 2 em São
Leopoldo. Esta obras, embora tenham contribuido para amenizar
os problemas ocasionados pelas enchentes, não resolveram total-
mente o problema das inundações na RMPA, que é complexo e
exige grandes obras e tempo para ser resolvido. Com base no di-
agnóstico realizado pelo estudo sobre as enchentes na RMPA, e
objetivando contribuir com a solução dos problemas ocasionados
pelas enchentes, a METROPLAN implantou a partir de 1999 o
Inventário de Drenagem Urbana na RMPA e a seguir o Programa
Integrado de Recuperação de Áreas Degradadas da RMPA, tendo
sido selecionadas, inicialmente, 6 sub-bacias hidrográficas para o
desenvolvimento dos trabalhos de recuperação urbana, ambiental
e social. Os trabalhos já foram iniciados nas áreas do arroio Feijó,
na bacia do rio Gravataí e nas áreas do arroio Sapucaia e arroio
Pampa, na bacia do rio dos Sinos.

GEOTECNIA DOS SEDIMENTOS BARREIRAS NO LITORAL NORTE DO ESTADO DA BAHIA: UMA ANÁLISE

DE CASO

Antônio Marcos Santos Pereiral; Flávio José Sampaiol, Geraldo da Silva Vilas Boasl
I Universidade Federal da Bahia

Foram realizados ensaios geotécnicos em sedimentos do Gru-
po Barreiras na região selecionada para implantação do Aterro
Sanitário de Sauipe (UFC/CONDER, 1999) por meio de 10 furos
de sondagens SPT, como parte da campanha de investigação de
subsuperficie da referida área de estudo. Nos furos de sondagens,
foram realizados ensaios de penneabilidade em campo e retiradas
amostras para a realização dos ensaios de penneabilidade em la-
boratório; granulometria por peneiramento e sedimentação; limi-
tes de liquidez e plasticidade; umidade natural e densidade; com-
pactação procto nonnal e, UCS e HBR. Os ensaios de penneabi-
lidade em solos foram realizados, in situ, por infiltração - carga
variável, em cinco (05) furos de sondagem em duas profundida-
des, fomecendo valores médios de penneabilidade variável entre
K = 10-4 e 10-5 cm/s, que podem ser atribuídos à presença dos
solos com areias-siltosas, finas a grossa, encontrados no local. Os
ensaios de penneabilidade no laboratório fomeceram valores da
ordem de 10.7, considerados baixos quando se observa a compo-
sição dominante dos solos da área. Entretanto, desenvolve-se lo-
calmente uma camada superficial, de espessura variável entre 1,5
a 3,00 m, que por efeito de lixiviação e pedogênese acumulou um
maior teor de finos (silte e argila), confonne verificado nas análi-
ses granulométricas que podem explicar valores de penneabili-
dade tão baixos. As observações de campo adicionadas às infor-
mações de sondagens e ensaios laboratoriais pennitiram reconhe-
cer, no domínio dos sedimentos Barreiras, três unidades distintas,
a saber: uma camada superficial com espessura média de 3,00 m,
composta por areia-siltosa fina a média, amarelada e avennelha-
da, com pouca argila, medianamente compacta a compacta, reco-

berta localmente por uma camada de espessura média de 0,40 m
de cascalho laterítico; uma camada intennediária com espessura
superior a 5,00 m, de composição areno-siltosa, de cor variegada
(rosa, vennelha, rósea, amarela e cinza, esbranquiçadas), argila
pouca ou ausente, medianamente compacta a compacta: uma ca-
mada mais inferior, esbranquiçada, de composição, de composi-
ção dominante areno-siltosa, contendo proporções variáveis de
argila grânulos e seixos dispersos ou concentrados em camadas
subordinadas, com maior freqüência na base da seção. Os estudos
conduziram estimar para os sedimentos do Grupo Barreiras pres-
sões admissíveis do terreno para fins de fundação a uma profun-
didade média de 10m. As camadas apresentam-se medianamente
compacta a compacta (SPT predominante entre 10 e 20golpes),
para as quais pode-se atribuir um grau de compacidade da ordem
de 0,4 a 0,6, ângulo de atrito entre 35 e 40° e pressões admissíveis
de 2,5 a 3,5 kglcm2. A partir destes resultados, verificou-se que a
resistência mecânica varia entre 2,5 a 3,50 kglcm2 equivalente a
um valor médio de cerca de 30 tlm2. Em profundidade esta resis-
tência tende a aumentar. Esses terrenos, portanto, apresentam boa
capacidade de suporte para obras de pequeno a médio pOlie, não
deixando qualquer preocupação quanto à estabilidade dos terre-
nos de fundação. Na área de estudo ocorrem capeando os sedi-
mentos Barreiras depósitos de areia quartzosa branca, lavada (li-
xiviada), granulometria média a grossa, com níveis cascalhosos
de quartzo. Geotecnicamente, estes sedimentos apresentam-se
inconsolidados e friáveis, com baixa coerência (C4), são geral-
mente profundos (com até cerca de 2,5 a 4,0 m) e possuem uma
elevada penno-porosidade.
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AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE RISCOS NATURAIS EM PORTO VELHO (RO): ÁREAS INUNDÁVEIS E ÁREAS

COM NíVEL D'ÁGUA SUBSUPERFICIAl ELEVADO

Luiz Antonio da Costa Pereira
CPRM - Serviço Geológico do Brasil- Porto Velho (RO) (cprmrepo@enter-net.com.hr)

A presença de corpos d'água superficiais e da variação de

seus níveis, além da variação do nível d'água subsuperficial con-

forme o regime climático da região tem grande importância na

avaliação do meio fisico, com fins de planejamento territorial,

sem dcsconsiderar a qualidade de outros atributos associados,

como geologia, geomorfologia, vegetação, pedologia, etc. De ma-

neira geral a região tem relevo plano, sedimentos pouco consoli-

dados, águas superficiais abundantes, nível tTeático elevado no

periodo chuvoso, solos argilosos e profundos, ocorrência de águas

subten-âneas e vegetação do tipo floresta tropical, formando um

entrelaçado sistêmico do qual também é integrante o meio sócio-

econômico. Ocupações inadequadas, nesse ambiente peculiar, traz

riscos às pessoas e afetam a suportabilidade do meio fisico.

Fundamentado na interpretação de imagem de satélite (recurso

este que se mostrou muito interessante, e utilizando o softv.>areeCog-

nitio:J.para a segmentação da imagem) Landsat 5 bandas 3, 4 e 5, de

resolução espacial de 30 m, fez-se a delimitação dos corpos d'água

superficiais, perenes na estação climática seca, e das áreas próxi-

mas a esses sujeitas a inundações periódicas, além das áreas que

apresentam nível d'água subsuperficial elevado; devido à escassa

disponibilidade de dados quantitativos, o trabalho baseou-se em

critérios interpretativos e nas verificações de campo. Levou-se em

consideração, principalmente, as características fisiográficas, de

cobertura vegetal e do nível d'água (áreas mais escuras nas ima-

gens de satélite, indicando retenção de umidade).

As áreas inundáveis distribuem-se, principalmente, ao lon-
go das margens do rio Madeira e de outros cursos d'água meno-

res. As áreas com nível d'água subsuperficial elevado foram

delimitadas nas porções de entorno da maneha urbana; nas áre-

as edificadas essa interpretação é mascarada pela resposta es-
pectral característica, sendo necessárias verificações de campo
que mostram danos às edificações, eomo deterioração das pare-
des e pisos. As escavações para novas edificações são, ainda
afetadas pelo nível d'água elevado. Além disso, a infiltração no
solo é pequena, trazendo problemas para as fossas sépticas e
sumidouros, que precisam ser esgotados freqüentemente, sobre-
tudo na estação chuvosa.

Em Porto Velho, as principais áreas inundáveis estão situa-
das nas imediações dos bairros São Sebastião e Baixa da União,
onde os igarapés Tanques e Grande, já próximos de sua foz, na
margem direita do rio Madeira, ficam represados quando das
cheias deste rio.

Outras áreas inundáveis ocorrem na porção localizada a su-
doeste da mancha urbana diretamente associadas à presença de
cursos d'água de segunda ordem; na margem esquerda do rio
Madeira isso também ocorre de maneira um pouco mais acentu-
ada devido à topografia plana; na porção localizada a sudeste da
mancha urbana estão presentes em maior número áreas com
águas superficiais perenes, representantes dos cursos d' água aí
ocorrentes, estando também diretamente associadas a esses pou-
cas áreas periodicamente inundáveis; nas porções sul e leste da
mancha urbana associam-se áreas mais extensas de águas pere-
nes e outras de nível d'água subsuperficial elevado (ou s(:jacom
retenção de umidade no período chuvoso que vai de outubro a
abril), encontrando-se também áreas inundáveis. Nas porções
localizadas a norte e a nordeste da mancha urbana OCOITemtam-
bém várias áreas com umidade elevada, além das águas perenes
e áreas inundáveis em menor número.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E A CARTOGRAFIA GEOTÉCNICA NO MUNiCíPIO DE IPOJUCA
-PE

Pedro A . S. PfaltzgrajJ, Carlos E.S. Arraes. Jorge L. F. Miranda
CPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-RE
Te/.: (8]j 3428-0623, E-mail: gehitepe@fisepe.pe.gov.br

A CPRM- Serviço Geológico do Brasil, realiza pesquisas
voltadas a gestão ambiental e territorial da Região Metropolita-
na do Recife há uma década. O grande volume de informações
obtidas durante esse período, levou a criação de um banco de
dados, na forma de um Sistema de Informações Geográficas -
SIG, parte do Projeto Informatização dos Produtos de Gestão
Ambiental e Territorial, iniciado em julho de 2001.

O SIG foi estruturado com informações na forma de tabelas
, gráficos, imagens e textos onde foi utilizado o software SPANS

7.1, tendo sido gerada também, uma versão utilizando o sof-
tware SPRING 3.5.

Neste SIG, está inserida a Carta Geotécnica e de Suscetibili-
dade a Riscos Geológicos de Ipojuca que tem como objetivo,
subsidiar os projetos de ocupação do espaço fisico do municí-
pio. Nessa carta( cuja primeira versão é de 1999), constam as
características geotécnicas do município de Ipojuca, e também

os tipos de processos geológicos a que estas áreas por,entura
estejam sujeitas.

A carta foi confeccionada a partir da compilação e integra-
ção de dados bibliográficos, referentes a geologia, geotecnia,
geomorfologia, declividade, hidrologia, análises de fotos áere-
as, imagens de satélite e radar, consubstanciado com reconheci-
mento de campo para confim1ação dos dados secundários obti-
dos e análise laboratorial de amostras de solos e rochas.

Partindo-se da integração dos dados coletados sobre o meio
fisico, foram individualizadas 10unidades homogêneas (7 defi-
nidas sobre terrenos da bacia sedimentar do Cabo e 3 sobre ter-
renos de origem clistalina) , que possuem comportamento pró-
prio do ponto de vista geotécnico e de suscetibilidade a proces-
sos geológicos. Dessa forma, os resultados obtidos levaram à
confecção de uma carta integrada dos aspectos geotécnicos e de
processos geológicos, apresentado na escala 1:I00.000.
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PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE NATURAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA BACIA DO
ARROIO DilÚVIO, PORTO ALEGRE - RS.

C. A. Perotlo I; v.s. Krigger2: S. A. M Moura 3; M L. Gubert4.
le2 Programa Áreas de Risco - PAR/SMAM;
3 Cordenação do Ambiente Natural - CAN/SMAM;
4Estagiário de geologia -IG/UFRGS

O d.éficithabitacional em grandes cidades tem levado a população de baixa renda a ocupar áreas consideradas impróprias para mora-
dia. Inadequados à habitação fOrnlal,esses locais constituem-se nas onais e reassentamento de 165 familias moradoras em áreas de
únicas áreas passíveis de ocupação pela parcela da população ex- risco; ação de educação ambiental para as famílias reassentadas;
cluída do processo sócio-econômico. Freqüentemente, essas ocu- incremento logístico à fiscalização e controle de ocupações irre-
pações ocon'em em áreas de preservação ecológica ou ainda nas guiares na bacia; recuperação ambiental e saneamento de áreas
denominadas áreas de risco, que envolvem terrenos naturalmente degradadas na vila da fonte, saibreira do mOlTOda Polícia e lomba
alagadi,;os,margens de aIToiose encostas de mOITOs.Neste contex- do sabão. As ações no arroio envolveram a recuperação das parc-
to, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, criou o Programa Áreas des da margem; remoção de rochas e material acumulado no leito
de Risco, com o objetivo de prevenir e evitar as ocupações iITegula- do mesmo, recuperação dos saltos hidráulicos pernlitindo a ade-
res, assim como proteger a população de acidentes geológico-geo- quação do fundo e o escoamento e oxigenação da água: estabili-
técnico:;e, ao mesmo tempo, elaborar políticas habitacionais, tendo zação e recomposição dos taludes com plantio de gramineas e
como subsídios o planejamento urbano, o estudo e diagnóstico des- árvores nativas, evitando erosão e melhorando o aspecto paisa-
tas áreas. A área da sub-bacia hidrográfica do Arroio Dilúvio, é gístico local; retirada de lixo do aIToioe adjacências e ccrcamento
delimitada pelo Morro da Polícia, Morro Santana, Morro da Com- de área ociosa onde havia lixão.A recuperação ambiental da Lomba
panhia, Morro da Cruz e Morro Pelado. A principal drenagem da do Sabão contemplou o cercamento com tela em área situada no
bacia é o Arroio Dilúvio que corta a cidade no sentido leste-oeste, Parque Saint' Hilaire com objetivo de deter as ocupações irregu-
com ár,:a de 80 k:m2e população de 400.000 pessoas. lares naquele local, considerado como área de risco de inundação

o.projeto, tendo como objetivo a recuperação das áreas, reti- e preservação ambiental, por conter espécies nativas de flora e
rou destes locais 165 familias, sendo 113 familias OIiundas da fauna além de propiciar a auto-regeneração. Na saibreira o objeti-
Vila Dilúvio situada nas margens do Arroio Dilúvio, que estavam vo foi induzir e acelerar a recuperação de urna área de 4,2 hecta-
em risco de inundação e escoITegamento das margens. As outras res onde localizava-se urna extração mineral, possibilitando o res-
familia, foram retiradas do Morro da Polícia, na área onde havia surgimento da vegetação nativa em um processo de reabilitação
uma grande saibreira, e outra área abaixo da barragem da Lomba auto-sustentável, através de intervenções corno modelamento do
do Sabão, submetida a risco de inundação. Os aspectos sociais relevo, execução de muretas para contenção de terra, plantio de
envolvidos, caracterizavam-se por familias de baixíssima renda, gramíneas e árvores nativas associada a patamares e ao discipli-
sem inlTaestrutura urbana, como água e luz regular. O lixo e os namento e condução induzida das águas pluviais, implantação de
esgotos eram lançados diretamente no aIToio,assim como havia área de esporte e recreação na parte plana da saibreira e outras
grande incidência de doenças (zoonoses) sobre a população in- áreas de lazer nos patamares com vista panorâmica e a construção
fantil. O projeto foi dividido em 5 sub-projetos: estudo e avalia- de escadaria de acesso em caminho consagrado pela comunidade.
ção da adequabilidade de usos na sub-bacia do arroio dilúvio;
implamação de loteamento e urbanização com unidades habitaci-

A UTIILlZAÇÃO DE TÉCNICAS DE FOTOINTERPRETAÇÃO E DE GEOPROCESSAMENTO NA AVALIAÇÃO DE
ALTERAÇÕES AMBIENTAIS EM SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS.

Rogério Pinto Ribeirol & José Eduardo Rodrigues2
1Pós-graduaçãoem Geotecnia- Departamentode Geotecniada Escolade Engenhariade São Carlos. Universidadede São
Paulo. E-mai!: ribeiro@Sc.usp.br
2 Professor titular do Departamento de Geotecnia da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.
E-mai!.zeduardo@Sc.usp.br

Este trabalho consistiu na avaliação das alterações ambientais
oconidas em um período de 23 anos no meio fisico de três sub-
bacias hidrográficas que compreendem parte do município de Monte
Mor e integram a porção média da bacia hidrográfica do Rio Capi-
vari (SP). A metodologia adotada compreendeu a caracterização
conjunta dos atributos do terreno, da rede de drenagem e dos pro-
cessos de uso e ocupação das sub-bacias. Foram caracterizados os
principais fatores do meio fisico, tais como geologia, materiais in-
consolidados, landforms e declividade. A verificação das alterações
neste período foi efetuada com base na análise temporal da morfo-
metria da rede de drenagem e das variações quanto à ocupação
antrópica das sub-bacias, por meio da interpretação de fotografias
aéreas, na escala I :25.000, datadas de 1972 e 1995 aliada aos tra-
balhos de campo e ao processamento dos dados. No processo de
foto interpretação foram considerados, para a rede drenagem, todos
os canais capazes de pernlitir o escoamento linear das águas (ca-
nais fluviais e pluviais) e, para a caracterização dos processos an-
trópicos, critérios tais como os tons de cinza, os padrões texturais e
as fomlas geométricas associadas a cada tipo de atividade. As ob-
servações de campo possibilitaram o registro das atividades antró-
picas presentes na área e sua relação com as observações extraídas

das aerofotos. O processamento das infornlações foi efetuado por
meio das seguintes etapas: escaneamento, elaboração de mosai-
cos e georeferenciamento por meio da utilização do programa
ENVIâ. As infonnações dos mosaicos foram digitalizadas pela
utilização do programa AutocadMapâ. Um nível específico foi
criado para cada ordem de ramificação dos canais e demais infor-
mações, otimizando a criação de topologias de rede de drenagem
e de polígono que representam a área das sub-bacias e das classes
de atividades antrópicas. O sistema de rede de drenagem configu-
rou-se como um adequado indicador das alterações ambientais
oconidas na área de estudo. A análise morfométrica apontou uma
diminuição no número de canais de primeira ordem e no compri-
mento total dos canais. Estas mudanças condicionaram as modi-
ficações dos parâmetros de densidade de drenagem e de densida-
de hidrográfica. A análise global das mudanças no nÚmcro dc ca-
nais de primeira ordem indicou quc a maioria deles cra dc pcque-
nas dimensões «150m). Tais alterações foram condicionadas prin-
cipalmente pela expansão urbana de Monte Mor e pelo intensivo
cultivo de cana-de-açúcar e estão relacionadas às diferentes clas-
ses de declividade e aos diversos tipos de relevo, de substrato
rochoso e de material inconsolidado.
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PROCESSOS DE BIORREMEDIAÇÃO NA MITIGAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL, DEVIDO A EVENTUAIS
DERRAMES DE ÓLEO NA BACIA DE CAMPOS

- EXPERIMENTOS LABORATORIAIS -

A. P. Rosa; J. Trigüis

Este trabalho teve como principal objetivo a análise do com-
portamento de uma simulação, em laboratório, de derrame de
óleo em sedimentos costeiros, aplicando nutrientes para estimu-
lar a biodegradação, usando a técnica de biorremediação. Esta
técnica pode ser considerada uma alternativa promissora e eco-
lógica na limpeza de ambientes contaminados por petróleo, uti-
lizando microrganismos ou processos microbianos para reduzir
a concentração e/ou a toxicidade desses poluentes.

O monitoramento da biorremediaçãó foi efetuado através
de análises geoquímicas do óleo extraído dos sedimentos ao longo
da simulação. Os extratos orgânicos foram analisados por cro-
matografia líquida, cromatografia gasosa e cromatografia gaso-
sa acoplada à espectrometria de massa.

Contagem microbiana do número de bactérias totais e de-
gradadoras foram efetuadas durante os experimentos para refor-
çar a avaliação da atuação do processo de biodegradação.

A água da praia, extraída ao longo da simulação, foi analisa-
da quanto ao teor de nutrientes (íon fosfato e amônio) e quanto à

toxicidade (Testes de Microtox) em função dos hidrocarbonetos

e fertilizantes presentes nos experimentos.

Na análise geoquímica dos óleo observa-se uma redução relati-

va da fi'ação dos hidrocarbonetos saturados, compensada pelo enri-

quecimento relativo dos compostos polares, confinnada na avalia-

ção dos jingelprints que mostram uma redução completa dos alea-

nos nonnais, seguida dos isoprenóides. O resultado da contagem

microbiana indica que o avanço da biodegradação dos compostos

do petróleo foi acompanhada pelo crescimento da população mi-

crobiana, especialmente da população degradadora de petrÓleo. Os

testes de toxicidade e os teores de nutrientes não mostram limita-

ções com relação à aplicabilidade da técnica de biorremediação.

A utilização da técnica de biorremediação na limpeza de

derrames de óleo em ambientes costeiros não tem sido pesqui-

sadas em países tropicais, o que demostra a relevância deste tra-

balho. Os resultados obtidos nas simulações experimentais des-

te trabalho, comprovam o sucesso da atuação do proc~sso de

biorremediação.

GEOFíSICA AMBIENTAL "FDEM-31134": ESTUDOS DE CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÃNEAS DA

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA (RMF) - CEARÁ

José Antonio Beltrào Sabadia(l) & Albert Casas(2)
!]!Departamento de Geologia, Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Camplls do Pici, bloco 912, CEP 60.455-760,

Fortaleza (CE), Brasil, sabadia@llfc.br
(2)Departamento de Geoqllimica, Petrologia y Prospección Geológica. Facllltad de Geologia, Universidad de Barcelona, Espaíia,

albertc@geo.ub.es ,

As técnicas de medidas da condutividade aparente do terre-
no foram apresentadas a nivel instrumental à comunidade cien-
tífica no início da década de 1980. A partir de entâo, com o pau-
latino reconhecimento do grave risco ambiental que representa
o problema da contaminação das águas subterrâneas, foi tam-
bém continuadamente crescente o interesse da aplicação dos
métodos eletromagnéticos nos estudos de impacto ambienta!.

Operando no domínio das freqüências ("Frequency Domain
Electromagnetics - FDEM"), os condutivímetros eletromagné-
ticos difundiram-se rapidamente no meio técnico e acadêmico
dada a sua definição (precisão + exatidão), versatilidade (sim-
plicidade + comodidade de uso) e alto rendimento (baixa rela-
ção custo/benefício), sendo amplamente utilizados nos trabalhos
de detecção e definição da contaminação inorgânica aqüífera
pouco profunda, principalmente nos países desenvolvidos, aon-
de uma grande soma de recursos financeiros foram, para este
fim, destinados. Por tratar-se de uma técnica indutiva, operada
desde a superfície do terreno e, portanto, não destrutiva, preser-
va a integridade estrutural da zona a ser prospectada, proporcio-
nando segurança durante sua utilização, além de pennitir uma
cobertura praticamente contínua de toda a área estudada.

Em paises em vias de desenvolvimento, como no caso do
Brasil, a difusão do uso das técnicas indutivas no domínio das

freqüências, através dos condutivímetros eletromagnéticos, deu-
se de fonna bem mais lenta. Notadamente em um de seus esta-
dos mais pobres, localizado na região Nordeste brasileira, o
Ceará, o uso técnico/acadêmico ordinário destas técnicas sofreu
um enonne atraso por questões conjunturais que não serão aqui
discutidas. Desta maneira, somente a partir de 1998, pratica-
mente duas décadas depois da publicação original de McNeill
(1980), os condutivímetros eletromagnéticos começaram a ser
utilizados em trabalhos de contaminação de águas subterrâneas
na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), resultando nos
primeiros trabalhos de cunho específico em geofísica ambiental
aplicada, na área de contaminação das águas subterrâneas, tais
como os de Sabadia, Casas & Mendes (2000); Sabadia, Casas,
Maia & Himi, (2000); Sabadia, Casas, Santiago & Mendes Fi-
lho (2000); Sabadia (2001) e, mais recentemente, Sabadia &
Casas (2002).

O presente trabalho representa uma síntese apreciativa da
eficácia de utilização do método "FDEM" na Região M~tropo-
litana de Fortaleza (limitado ao uso dos condutivímetros eletro-
magnéticos EM-31 e 34), procurando difundir sua versatilidade
de aplicação e os distintos resultados e modelos de apresentação
produzidos por esta técnica, buscando-se também ampliar a di-
vulgação dos trabalhos e estudos até hoje ali realizados.
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METODOLOGIA PARA INVESTIGAÇÃO DE SUBSUPERFíCIE E MAPEAMENTO DE PLUMAS DE
CONTAMINAÇÃO POR HIDROCARBONETOS

Marcelo TeLTeiraSantana & Paula Lucia Ferrucio da Rocha
UFRJ, IGEO, Departamento de Geologia, 2/949-900, Rio de Janeiro, RJ
(marts@gbl.com.br), (ferrucio@acd.ujij.br)

Nesre trabalho é apresentada uma metodologia de investigação de subsuperficie não destrutiva capaz de identificar zonas con-

taminadas por hidrocarbonetos em áreas onde há SASC (Siste-
ma de Armazenamento Subterrâneo de Combustível). A pro-
posta desta metodologia é agilizar as ações tanto no conheci-
mento de passivos ambientais como de remediações de sítios
contaminados diminuindo assim os danos causados ao meio
ambiente e à população pela exposição de materiais perigosos à
saúde.

Nesta metodologia foi utilizado o Radar de Penetração no
Solo (GPR), comparando-se o sinal de radar em duas situações,
área provavelmente contaminada por hidrocarbonetos e não con-
taminada "background". A pesquisa visava identificar uma pro-
vável zona com anomalia geofisica e compará-Ia com o mapea-
mento tradicional.

A metodologia tradicional até então utilizada visa a investi-
gação direta através de sondagens verticais que acarretam al-
guns inconvenientes. Ela não é totalmente eficaz por ser pontual
e neste caso o intervalo entre os pontos amostrados tem que ser
inferidos. Além disto, durante a sondagem direta, pelo não co-
nhecimento da situação em subsuperficie, pode-se contaminar
aqüíferos ou camadas inferiores estendendo a contaminação e
aumentado o passivo ambiental existente. Sem contar, que em
diversos casos, dependendo da atividade onde é realizada a in-
vestigaç:ão parte ou toda a atividade da operação tem que ser
paralisada seja por motivos metodológicos ou de segurança, para
a execw;;ãodos serviços. Sem falar no fato de que determinado

levantamento expõe a bandeira da distribuidora, no caso de pos-
tos de combustível, chamando atenção da população para um
eventual problema que não necessariamente existe.

A metodologia para confecção de mapas de iso concentra-
ções de compostos orgânicos voláteis (VOC) foi o primeiro passo
dado para melhorar a metodologia de investigação direta. Estes
mapas são a base para a locação de poços de monitoramento e
bombeamento.

Os dados adquiridos pelo RAMAC/GPR foram processa-
dos no software RADPRO (Radar Processing Software) versão
2.26 (1996) - MALA GEOSCIENCE. Foi utilizado também o
equipamento italiano RIS/MF operando simultaneamente nas
freqüências 200, 400 e 600 MHz. O objetivo do processamento
foi realçar nas seções obtidas os contrastes do meio gcológico
que pudessem indicar zonas com anomalias, pela possível pre-
sença da impregnação de combustível na zona saturada e não
saturada do subsolo.

Para a análise de velocidade ao longo da linha foi efetuada
uma medição CMP (Ponto Médio Comum) com antena de
200MHz com afastamento inicial de 0,2 m.

Os dados obtidos mostraram que é possível mapear uma zona
com anomalia geofisica. Os resultados da interpretação foram
comparados com o mapeamento por investigação tradicional.

ENSAIOS GEOLÓGICOS-GEOTÉCNICOS EM PERFIS INTEMPÉRICOS

Vitor Hugo Gomes da Silva (Ij,Helena Polivanov (lJ,Patricia de Oliveira Momes (11
(IjUniversidade Federal do Rio de Janeiro, CCMN - Departamento de Geologia/IGeo - Setor de Geologia de Engenharia e
Ambiental.

O illtemperismo impõe modificações de natureza química,
fisica e mineralógica sobre as rochas, produzindo um efeito sig-
nificativo nas propriedades geotécnicas. Em regiões de clima
tropical, o intemperismo desenvolve perfis de solos com grande
espessura, onde podem ser observados horizontes que vão des-
de a rocha até o solo maduro, passando pelos diversos estágios
de alteração. O presente estudo segue a linha de pesquisa de
perfis de alteração no Setor de Geologia de Engenharia e Ambi-
ental da UFRJ. Os trabalhos anteriores tiveram a preocupação
de estudar as propriedades fisicas, mecânicas, mineralógicas e
químicas de solos e rochas derivados de gnaisses. As caracte-
rísticas geológicas e geotécnicas dos perfis intempéricos são de
grande relevância, pois contribuem para o planejamento do de-
senvolvimento urbano, na construção de túneis, e no grande pro-
blema elacidade do Rio de Janeiro que é a estabilidade de talu-
des. Este trabalho tem como objetivo caracterizar quimicamen-
te, fisicamente, mineralogicamente e geotecnicamente um per-
fil intempérico de gnaisse na Zona Oeste do município do Rio
de Jane:iro, através de investigações de campo, considerando
aspectos morfológicos, estruturais, texturais e variações mine-
ralógicas. Foi escolhido um perfil de rocha gnáissica por esta
ser a litologia dominante no Rio de Janeiro. A metodologia uti-

lizada foi dividida em duas partes: A primeira etapa baseou-se
na procura de um perfil de gnaisse completo, sendo previamen-
te realizada uma pesquisa bibliográfica que culminou no encon-
tro de tal perfil (biotita-gnaisse). Este se encontra na Estrada do
Covanca s/n, em Jacarepaguá. Depois de localizado o perfil,
foram observados três horizontes (A, B e C residual), onde fo-
ram recolhidas amostras para a segunda etapa do trabalho. Nes-
ta etapa, as amostras recolhidas em campo foram submetidas a
análises laboratoriais, divididas em análises químicas, minera-
lógicas, fisicas e geotécnicas. As análises químicas consistiram
em determinação de pH, ki, kr (ataque de H2SO.) e análise quí-
mica total. A análise mineralógica foi realizada pela técnica de
difração de Raios X nas frações mais finas objetivando identifi-
car os argilomillerais fonnados em decorrência do intemperis-
mo dos minerais componentes do solo, e ainda foram feitos en-
saios de análise ténnico diferencial e tenno-gravimétrico. Os
índices fisicos estudados englobaram ensaios de granulometria,
densidade real dos grãos, limite de liquidez, limite de plastici-
dade e índice de plasticidade. A compactação consistiu no úni-
co ensaio geotécnico realizado. Através das análises efetuadas
foi possível observar a influência do intemperismo nas caracte-
rísticas geológicas-geotécnicas na evolução de um perfil.
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IMPACTOS FíSICOS E SOCIAIS DE ANTIGAS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO

EM OURO PRETO, BRASIL

Frederico Garcia Sobreira; Marco Antônio Fonseca
Departamento de Geologia - UFOP

Ouro Preto foi fundada e desenvolveu-se a partir da deseoberta
de depósitos de ouro aluvionar no final do século XVII. A partir do
final do século XIX e início do século XX, a cidadc sofreu um
esvaziamento econômic{) e político, em função da mudança da ca-
pital do Estado para Belo Horizonte. O desenvolvimcnto retomou

em 1950, com as atividades de mineração do ferro e outros minéri-
os, além da implantação dc algumas indústrias na rcgião. A partir

dos anos sessenta, o crescimento da população e a consequente
necessidade de criação de novas árcas urbanas não foram acompa-
nhados por planejamento prévio adequado, originando uma expan-
são caótica da malha urbana. Em função disto, vários locais onde se
desenvolveram atividades de mineração no passado, na maioria das
vezes com características morfológicas e gcotécnicas dcsfavorá-
veis, foram ocupados, gerando assim um quadro problemático no
que se rcfere à segurança da população c das estruturas.

O principal elemento da paisagem na área urbana é a Serra
de Ouro Preto, limite norte da malha urbana c divisor de duas
grandes bacias de drenagem regionais, dos rios das Velhas e
Doce. As condições geológicas e geomorfológicas são fatores
predisponentes à ocorrência de movimentos de massa e proces-
sos erosivos. As condições climáticas, com períodos de chuvas
intensas e prolongadas, complementam o quadro de predisposi-
ção ao desenvolvimento de processos geodinâmicos superfici-
ais, principalmente escorregamentos, erosão e movimentação de
materiais rochosos, que se manifestam durante a estação chuvo-
sa. Por outro lado, nos locais onde eram executadas as lavras de
ouro foram realizados grandes desmontes, escavações, transporte
e deposição de material removido, abertura de poços, galerias e
canais, além de desmatamento generalizado. Tais trabalhos dc-
flaglaram intensos processos erosivos e de movimentação de
massa, aumentando ainda mais a devastação provocada pelas

atividades extrativas. Os sinais desta ação são claramente per-
ceptíveis até hoje, principalmente na Serra de Ouro Preto, quase
que totalmente afetada pelas atividades mineradoras e que ga-
nhou como herança vastas áreas potencialmente instáveis ou
inadequadas para utilização futura.

Vestígios de trabalhos de mineração subterrânea ocorrem de
forma profusa ao longo de toda a serra de Ouro Preto. Essenci-
almente, tais vestígios compreendem poços (shafts) e galerias,
as quais possuem extensão bastante variável. desde 10 a 400 m.
Nos trabalhos de campo realizados, foram catalogadas cerca de
350 bocas de galerias. As regiões próximas à superficie topo-
gráfica são muito susceptíveis a desabamentos, causando recal-
que das estruturas de casas e ruas adjacentes.

No entanto, os trabalhos a céu aberto resultaram numa alte-
ração paisagistica e ambiental de grandes proporções, com a to-
tal mudança da geometria das encostas, alteração total da rede
de drenagem natural, formação de grandes depósitos de detritos
e blocos rochosos a meia encosta. criação de taludes íngremes e
instáveis e desencadeamento de processos erosívos acelerados,
que passaram a atuar como principal condicionante ao desen-
volvimento e evolução das encostas

Todas áreas que foram palco destes trabalhos têm proble-
mas quanto à estabilidade dos terrenos, seja pelos declives acen-
tuados, pelas péssimas qualidades dos terrenos e depósitos pro-
duzidos, pela existência de inúmeros blocos rochosos e de cros-
ta laterítica, pela drenagem irregulaf'e pela inexistência de co-
bertura vegetal de porte.

O levantamento e detalhamento das áreas mais problemáti-
cas, levados a cabo ao longo deste estudo, fornecem uma boa
base para subsidiar medidas preventivas, corretívas e mitigado-
ras a serem efetuadas no combate destes problemas.

CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA EM SOLOS CONTAMINADOS POR DERIVADOS DE PETRÓLEO

Júlia Bra=iISousa I, Helena Polivanov 2,Patrícia de Oliveira Moraes J

1Bolsista de Graduaçào PRH-18/ANP-UFRJ.
1.2UFRJ, 1GEO, Departamento de Geologia, 21949-900 Rio de Janeiro, RJ.

O presente trabalho está inserido no Sistema de Gestão
Ambiental da Petroflex Indústria e Comércio S.A.. desenvolvi-
do em parceria com o Instituto de Geociências da UFRJ, e faz
parte do Termo de Compromisso Ambiental proposto pela FEE-
MA (Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente). A
Petroflex é a maior produtora de borracha sintética na América
Latina, e produtos como o butadieno e o estireno, derivados do
petróleo, são utilizados em larga escala, tomando a geração de
resíduos tóxicos inerente à produção. Até a década de 90, a mai-
or parte dos resíduos sólidos da atividade petroquímica era lan-
çada nos manguezais. A partir de 1996, com a implantação de
uma politica ambiental pró-ativa, a empresa passou a investir
em medidas mitigadoras, a fim de sanar os problemas causados
por anos de descarte inadequado. Integrando o grupo dos parã-
metros de caracterização do meio obtidos durante as etapas de
investigação e monitoramento de áreas contaminadas, está a
condutividade hidráulica, cujo conhecimento é importante para
a compreensão da migração dos compostos orgânicos tóxicos
encontrados no solo da área de estudo. Esta pesquisa consiste na

dcterminação da condutividade hidráulica de amostras de argila
orgânica da área industrial, e no desenvolvimento de um perme-
âmetro de carga variável no Laboratório de Hidrogeologia da
UFRJ para a realização dos ensaios. Foram ensaiadas 5 amos-
tras indeformadas de argila orgânica marinha de pontos de amos-
tragem escolhidos em função do passivo ambiental da área. Os
valores da condutividade hidráulica obtidos em laboratório va-
riam de 10.5a 10-7cm/s. Resultados de ensaios do tipo slug test
realizados pela emprc~a !'Iaracaracterizar a condutividade hi-
dráulica i/l situ encontram-se na ordem de IO-Rcm/s. Observa-se
que os valores obtidos em laboratório são superiores aos deter-
minados ill situ, fato que poderia ser explicado pela presença de
conchas nas amostras de laboratório, que facilitariam ü fluxo, e
pela amostragem não representativa. Vale ressaltar qU(:essa re-
presentatividade diz respeito ao espaço amostra!, e não à distri-
buição espacial das amostras. A baixa condutividade hidráulica
da camada de argila faz eom que o material se comporte eomo
uma barreira natural à pluma de contaminação, propiciando boas
condições para medidas de remediação.
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CONFECÇÃO DE MAPA MORFOLÓGICO DA REGIÃO DE JUNDIAí-ATIBAIA POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE SIG

Juliano José de Souza; Celso Dai Ré Carneiro
Departamento de Geociências Aplicadas ao Ensino, Instituto de Geociências UNICAMP. Caixa Postal 6152, CEP 13083-970,
Fax +5.5 (19) 3289 1562, Campinas, Sp, Brasil. E-mail: cedrec@ige.unicamp.br

A região de Jundiaí-Atibaia, localizada a norte-noroeste da
capital paulista, vem sendo submetida a forte processo de urba-
nização, que se estende sobre um substrato rochoso constituído
de rochas foliadas e intemperizadas. A falta de dados mais por-
menorizados sobre o relevo, unidades litológicas e estruturas
tem gerado problemas de risco geológico, levando-se em conta
certos padrões específicos de ocupação, adequados sobretudo
para as colinas paulistanas e vertentes suaves dos espigões ur-
banos de São Paulo. Esse contexto gera a necessidade de se dis-
por de uma cartografia adequada (mapas geológicos, geomorfo-
lógicos etc.) para orientar o processo de ocupação.

O projeto objetivou a confecção de um mapa morfológico da
área, empregando-se intensivamente recursos de Sistemas de In-
formaçêies Georreferenciadas (SIG), fotointerpretação e levanta-
mentos de campo. Foram gerados Modelos Digitais de Terreno
(MDTs), mapas de declividades e hipsométrícos a partir de uma
base planialtimétríca em meio digital, utilizando-se dos software
Arc/Info e ArcNiew. Com base na textura do MDT, em tons de
cinza, fi)ram reconhecidos os padrões de forma de relevo e deli-

mitados os contatos entre eles, levando-se em conta as quebras

naturais do relevo (rupturas positivas, rupturas negativas etc). Os

contatos foram, posteliormente, refinados e aferidos por meio de

fotos aéreas (em escala 1:25.000) e do mapa topográfico (mapa-

base 1:25.000). Interpretaram-se também nas fotos aéreas: fei-

ções de erosão laminar, pequenas soleiras locais, reentalhamento

de canais de primeira ordem e campos de matacões; que foram

lançados, junto com os contatos, na cópia do mapa-base em pa-

pel, para digitalização. Organizou-se um banco de dados com in-

formações georreferenciadas contendo dados de campo sobre:

processos de ravinamento, escorregamentos e erosões, além de

dados sobre formas do relevo e coberturas detríticas. A finalidade

foi analisá-Ios em ambiente SIG e lançá-los no mapa fina!.

Como resultado do projeto obteve-se um mapa morfológico

dígital, na escala 1:50.000, que deverá apoiar novos estudos de

uso e ocupação. A pesquisa também ressalta a necessidade de se

dispor de estudos prévios de morfologia e geologia, antes da

abertura de estradas e loteamentos, para apoiar a prevenção e/ou

minimização de acidentes geológico-geotécnicos.

PLANEJAMENTO DE MINA VISANDO PROTEÇÃO AMBIENTAL

Wilson Trigueiro de Sousa*; Rodrigo Cardoso Araújo*; Marcelo da Silva Guimarães**
*Programa de pós-graudação em Engenhari Mineral; **

Departamento de Engenharia de Minas, Escola de Minas da Universi-

dade Federal de Ouro Preto.

A proteção ambiental deve fazer parte do projeto de minera-
ção e do planejamento de mina, com beneficios para a comuni-
dade e para a empresa. Os padrões de desenvolvimento das co-
munidades evoluíram para princípios ecologicamente sustentá-
veis, como reabilitação da área afetada pela atividade mineira,
preservação da qualidade dos mananciais, minimização d polui-
ção do ar e proteção da vida selvagem. O desenvolvimento deve
ser acompanhado por um compromisso dos responsáveis pelo
projeto para minimizar os impactos ambientais e operar confor-
me as nonnas ambientais.

No passado, a única escolha disponível para as empresas
mineracloras era ter um depósito que poderia ser ou não minera-
do. Porém, tem sido mostrado que um projeto de mineração ade-
quado e um planejamento de lavra ambientalmente responsável,
influem na magnitude e durção dos impactos durante a vída útil
da mina e após o seu fechamento.

A proteção ambiental deve ser introduzida na fase de proje-
to para facilitar sua aceitabilidade pela comunidade local, de-
vendo coexistir com outros usos seqüenciais do solo. Existe uma
gama d,~medidas ambientais que são relevantes para o planeja-
mento de uma mina moderna, que inclui prevenção da poluição,
minimização dos efeitos provocados pelo rejeito gerado e as-
pectos dos ambientes antropicos e sócio-econônicos.

Estas medidas devem ser consideradas em todos os está-
gios da mina, incluindo a pesquisa, o desenvolvimento, a ope-
ração e a reabilitação final. Nenhum elemento isolado mini-
miza os impactos ambientais. O planejamento de minas deve

ser integrado com a opinião da comunidade, a avaliação dos
impactos ambientais e o treinamento de funcionários. Os re-
sultados de programas de monitoramento de poluição e audi-
torias ambientais devem ser esboçados com sistemas de ge-
renciamento ambienta!.

Devido à variedade das operações mineiras e às diferenças
nos produtos obtidos, as técnicas de mineração para minimi-
zar os impactos ambientais não podem ser padronizadas. Cada
depósito é único quanto à sua condição fisica, às oportunida-
des sociais que proporciona e às limitações técnicas e econô-
micas existentes. Contudo, um planejamento de mina apropri-
ado é a forma mais efetiva de harmonizar a mineração com o
meio ambiente. Se um modelo inadequado for adotado, a ope-
ração pode resultar em uma continuação dos danos ambientais
causados pela lavra.

Além do método de lavra e do custo de mineração, algumas
medidas devem ser consideradas durante o planejamento de uma
mina visando proteção ambiental:

localização de vias de acesso, poços de ventilação e instala-
ções de superflcie;
dimensionamento das frotas de carregamento e transporte
mineiro;
áreas para depósitos de estéreis e rejeitos;
estoques de minérios
método de processamento do minério
armazenamento de combustíveis e produtos químicos
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ZONEAMENTO GEOAMBIENTAL DA REGIÃO DE CASA BRANCA, NORDESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO,

PARA O PLANEJAMENTO DO USO DA TERRA

Fausto Luis Stejàni*; Tomoyuki Ohara**

* IPT
- Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

** INPE -Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

o presente estudo realizou-se na região de Casa Branca, situada no nordeste do Estado de São Paulo. A área assenta-se sobre
migmatitos do Complexo Pinhal, rochas paleozóicas e mesozói- intemperismo dos diferentes e sucessivos ciclos morfoclimáti-
cas da Bacia do Paraná, além de sedimentos cenozóicos. Os tra- coso São comuns as seqüências de volumes de alteração intem-
balhos desenvolvidos compreenderam a compartimentação do périca (VAI) completas ou truncadas, cuja análise permite o res-
meio fisico em unidades fisiográficas, morfoestruturais, pedo- tabelecimento dos geossistemas e condições ecodinâmicas nos
lógicas, litológicas e estruturas geológicas com o fim de definir quais evoluiram. Com a detenninação de análises fisicas e quí-
zonas e subzonas geoambientais. O zoneamento geoambiental é micas para elementos trocáveis e totais e trabalhos de campo,
uma parte do processo de planejamento de uso da terra, com a foi possível classificar os produtos de alteração intempérica. A
definição de áreas texturalmente homogêneas, segundo suas ca- integração e avaliação dos resultados obtidos possibilitou a de-
racterísticas naturais, avaliadas em função de suas potencialida- limitação das zonas e subzonas geoambientais, as quais servem
des e limitações, com o propósito de determinar suas necessida- como indicações principais para o planejamento do uso da terra:
des de manejo ou conservação e a sua tolerância às intervenções a) planejamento territorial e obras de engenharia, tais como im-
do homem. O mapa de unidades fisiográficas da região de Casa plantação de rodovias e grandes edificações, são recomendadas
Branca é o resultado da análise de homogeneidade e de similari- em zonas/subzonas com predominância de morfoestruturas po-
dade das propriedades das formas dos elementos texturais, ana- sitivas e altos topográficos; b) estudos de recursos hídricos sub-
lisadas nas imagens de satélite e nas cartas topográficas. Os cri- terrâneos são indicados em áreas com morfoestruturas negati-
térios estabelecidos para a compartimentação de unidades fisio- vas; c) uso agrícola deve estar relacionado com alta e média
gráficas contemplaram a macrodivisão do relevo em planalto e fertilidade, tais como nas áreas com baixo estrutural e em áreas
planicie, níveis morfométricos, intensidade de dissecação das de suítes básicas; a mecanização intensa deve ser ince:ntivada
formas de relevo e ordenação das feições de isotropia. A análise em altos topográficos e estruturais, onde também são propícios
morfoestrutural permitiu o estabelecimento de zonas estrutural- à irrigação, já que a circulação de água está favorecida nesses
mente anômalas, positivas ou altos (estruturas dômicas ou anti- locais, e d) aterros sanitários para efluentes líquidos e sólidos
formas), negativas ou baixos (depressões estruturais), ou, ainda, devem ser indicados em áreas de baixo estrutural e alto topográ-
descontinuidades estruturais, como lineamentos e falhas. O mapa fico. Conclui-se ainda que as áreas de baixo/alto estrutural asso-
de estruturas geológicas foi obtido pela identificação e análise ciam-se a zonas de fraturamento estrutural e relacionam-se com
de feições lineares de drenagem observadas nas imagens de sa- a evolução/presença de VAI diagnósticos como os Bt (textural)
télite, especialmente nas bandas do infravermelho. Foram con- argilização/bissialitização ou monossialitização, Bw (latossóli-
siderados três tipos de estruturas: alinhamentos estruturais, fa- co) alitização, respectivamente. Entretanto, no presente caso,
lhas e "trends" estruturais, estes formados pela associação de encontram-se preferencialmente Nitossolos Argilúvicos Distro-
lineamentos de mesma direção. Por outro lado, o material deri- férricos/Eutroférricos Concrecionários.
vado da decomposição das rochas está intimamente relacionado
com os processos específicos da interação dos fatores internos e
externos de alteração intempérica e sofre a ação dos agentes de

ESTUDO DE ÁREAS PRopíCIAS À RISCO DE INUNDAÇÃO NO BAIRRO DA PEDREIRA, REGIÃO
METROPOLITANA DE BELÉM (PA) AMAZÔNIA.

Sheila Gatinho Teixeira J, Maurícioda SilvaBorges2&Rica/tioAlexandreFialho de Oliveira3
'Bolsista CNPql UFPAICentro de Geociências I Departamento de Geologia -Campus Universitário do Guamá Av. Augusto
Corrêa SIN, Guamá (66075-900) - BelémlPA, Brasil Tel.: (91) 211-1457-Email she.geo@bol.com.br
2UFPAI Centro de Geociênciasl Departamento de Geologia Campus Universitário do Guamá Av. Augusto Corrêa SIN, Guamá

(66075-900) -BelémIPA, Brasil Tel.: (91) 211-1457 E-mail: mauricio@ufjJa.br
3CentroFederal de Educação Tecnológica do Pará - CEFET(PA)/Departamento de Geomática Av. Almirante Barroso, 1155,
Marco (66095-000) - BelémlPA, Brasil Tel.: (91) 226-0710 E-mail: rhjialho@vento.conl.br

O estudo objetivou a investigação de áreas propícias à risco de inundação no bairro da Pedreira. O bairro foi escolhido por ser
um dos mais privilegiados pelo Projeto de Macrodrenagem da A base de dados contou com cartas temáticas de topo-
Bacia do Una e por ter áreas consideráveis de baixadas (cotas grafia, geologia, drenagem, geomorfologia e solos, foto-
aItimétricas inferiores a 4m). grafias aéreas de 1986 e 1998 na escala de I :2000 e dados

Antes do Projeto de Macrodrenagem a área sofria constan- de tábuas de marés. Estes dados foram integrados em um
tes alagamentos em virtude da penetração acentuada das marés Sistema de Informações Geográficas (SIG), onde foi possí-
da Baia do Guajará através dos canais que cortam o bairro e vel identificar a área de influência dos canais e fazer uma
também pela alta pluviosidade. análise qualitativa a respeito da ocupação nas margens des-

Com isto buscou-se nesta investigação a caracterização ses canais, e verificar se a área estará ou não propícia a so-
morfológica, morfográfica e geológica das áreas sujeitas a inun- freI' novos alagamentos após a finalização da obras do Pro-
dação bem como sua visualização através da construção de mo- jeto de Macrodrenagem.
dclos de simulação numérica para os dados espaciais X,Y e Z
oriundos do relevo.
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CARTA GEOAMBIENTAL DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO GUAíBA:
UMA METODOLOGIA DE TRABALHO

Douglas Roberto Trainini. Ana Cláudia Viero, Carlos Alberto Giovannini e Gilberto Emílio Ramgrab
CPRM.- ServiçoGeológicodo Brasil,SUREG-PA
Tel.: (51) 233-7311, E-maU: cprmya@portoweb.com.br

É descrito o método de trabalho para a confecção de Cartas Geoambientais na região hidrográfica do Guaíba, Sul do Brasil. O
método interpretativo é uma adaptação do lógico, concebido por sedimentares, com idades entre o Proterozóico e o Eopaleozói-
Guy (1966), sistematizado por Riverau (1972) e Soares e Fiori co. Planície Costeira, ao leste, com sedimentos do Terciário ao
(1976) apud Veneziani e Anjos (1982). A análise é realizada em Quatemário e Planície Cenozóica, com depósitos aluviais e co-
overlays com a drenagem extraída de cartas topográficas luviais, nas calhas dos rios atuais.
I:50.000, sobrepostos a imagens do satélite LANDSAT - TM 5, As Cartas de Domínios Geoambientais foram adotadas na
bandas:3 e 7, composição 5R4G3B, escala 1:250.000. A análise CPRM por Theodorovicz (1994), modificadas por Trainini, Gi-
da imagem considerou tons, elementos texturais e grau de estru- ovannini e Viero (1998). A premissa geral é a divisão da área
turação da topografia e drenagem Unidades de paisagem são em Zonas Homólogas, ou áreas que possuem propriedades qua-
individualizadas em Domínios Geoambientais/Zonas Homólo- litativas idênticas e a mesma estrutura, ou seja, determinada
gas. Estas possuem legenda com 6 a 8 letras, representando: intervenção humana em um ponto, provocará a mesma respos-
Domínio Geoambiental. Subdomínio Geoambiental, Tipo de ta do meio fisico em qualquer ponto da área. O método baseia-
Encosta, Amplitude Relativa do Relevo, Grau de Estruturação e se no princípio de que áreas com relevo menos acidentado,
Densidade de Drenagem. As zonas homólogas são avaliadas encostas convexas ou ausentes, menor densidade de drenagem,
quanto ao grau de restrição que apresentam às seguintes inter- e menor grau de estruturação de relevo e drenagem, têm uma
venções antrópicas: Ocupação Urbana, Obras Viárias, Equipa- tendência a possuírem solos mais espessos; maiores disponi-
mentos Enterrados, Disposição de Resíduos Sólidos e Agrope- bilidade de material de empréstimo, escavabilidade e permea-
cuária. Foram assinaladas, nas cartas, as áreas que apresentam bilidade; predomínio de areia sobre argila; recursos hídricos
restrições de uso devido à suscetibilidade à erosão por sulcos e subterrâneos; menor risco de erosão/deslizamento; menor es-
ravinas, ou por representarem zonas de recarga aos aqüíferos coamento superficial; maior favorabilidade ao desenvolvimento
porosos. urbano e à agricultura; maior facilidade para obras enterradas

Quatro províncias litológicas constituem a base para as pro- e estradas; topografia favorável e substrato desfavorável para
víncias geomorfológicas: Planalto Basáltico e Borda Erodida a disposição de resíduos sólidos; maior risco de contaminação
do Planalto: ao norte, com altitudes superiores a 1.000m, for- do freático. Ao dividir-se a área de estudo em zonas homólo-
mados por derrames de basalto, riodacitos e riolitos, de idade gas conforme suas caracteristicas de drenagem e relevo, pode-
cretácica. Depressão Periférica: ao centro, com rochas sedimen- se inferir as restrições ou favorabilidades destas zonas às di-
tares do Permiano ao Jurássico. Escudo Sul-Rio-Grandense: no versas intervenções humanas.
sul, com altitudes máximas de 500m e topografia acidentada,
constituído por um complexo ígneo-metamórfico e unidades

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O MAPEAMENTO GEOTÉCNICO DA ÁREA METROPOLITANA DE
JOÃO PESSOA-PARAíBA.

Lanusse Salim R. Tumal & Lindolfo Soares2
IDoutorando da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. lanusse@usp.br
2Prof D,: da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. lindolfo@usp.br
Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo (EPUSP). Av. Prof Mello Moraes, 2373. Cidade Universitária. CEP
05508-900. São PaulolS?

A Região Metropolitana de João Pessoa localiza-se na faixa litorânea do Estado da Pataíba. A área investigada situa-se entre as

coordenadas geográficas 6°55' a 7° 15'S e 34°49' a 35°00'WGR guir procedimentos preliminares como levantamento de infor-
que equivalea 1.000km2aproximadamente.Este trabalhovisa maçõesexistentese produzidas,interpretaçãode fotografiasaé-
orientar políticas públicas quanto à gestão do espaço territorial reas, imagens Landsat 5-TM e radar, trabalhos de campo para o
voltado para um planejamento mais adequado dos recursos na- reconhecimento da área, observações pontuais em afloramentos
turais do meio fisico, bem como contribuir para a sustentabili- e coleta representativa de solo para ensaios de laboratório. To-
dade do meio ambiente frente aos avanços da urbanização cada davia, já foram caracterizadas nos limites geográficos da área as
vez mais crescentes. Para alcançar este objetivo, o mapeamento seguintes unidades litoestratigráficas: do Terciário, a Formações
geotécnico básico, em escala de semidetalhe, irá integralizar os Beberibe (arenitos calcíferos), Formação Gramame (calcários
resultados alcançados e disponibilizar essas informações para a argilosos), Grupo Barreiras (siltitos, argilitos, arenitos argilosos
utilização direta por fi1turosusuários através de um conjunto de e cascalhos), e do Quatemário, os depósitos holocênicos. A iden-
documc:ntos cartográficos temáticos que representará as carac- tificação e delimitação das unidades homogêneas que constitu-
terísticas físicas e técnicas do terreno. A metodologia de traba- em os materiais inconsolidados de cobertura basearam-se numa
lho segue diretrizes básicas adaptadas às condições brasileiras classificação genética, entre as quais são: três unidades de ma-
adotada pela Escola de Engenharia de São Carlos-USP. Até a teriais residuais, e cinco unidades de materiais retrabalhados que
presente etapa, foram definidas as separações entre os materiais se tratam dos solos arenosos, coluviais, orgânicos, aluvionares e
rochosos e os materiais inconsolidados ou superficiais pata uma lateríticos. Foram constatadas algumas ações oriundas da ativi-
defíniçiío precisa das diferentes unidades geotécnicas presentes dade de mineração, em área urbana, decorrente da extração de
na área. Para o cumprimento desta fase, foram necessários se- argila, areia fluvial e calcário para a indústria da construção ci-
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vil. Estas atividades vêm resultando um caráter degradacional
ao meio físico com reflexos sobre os recursos hídricos, solos e
impactos físicos de origem paisagística. Entre os aspectos rela-
cionados com as operações mineiras têm-se o assoreamento e
mudança dos cursos d' água, remoção da cobertura vegetal, alte-
ração nas propriedades físicas e químicas do solo pela exposi-
ção aos agentes erosivos, mudança das formas do relevo geran-
do impactos visuais, entre outros problemas. Com o intuito de
estabilizar e controlar a dinâmica dos processos de degradação

do meio físico, busca-se, através do mapeamento geotécnico,
mostrar o quadro das atividades de mineração para melhor com-
preensão e restabelecimento do equilíbrio harmônico entre o
homem e o meio ambiente. A presente pesquisa é fomentada,
científica e financeiramente pela Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de São Paulo-FAPESP, para a qual os autores
prestam seus agradecimentos.

AS PEDREIRAS PARA PRODUÇÃO DE BRITA EM FEIRA DE SANTANA (BA): O PERFIL DA POPULAç,~O E

OS EFEITOS DA SISMICIDADE

Adriana Masearenhas Valente*, Liana Maria Barbosa** e Jaimeval Caetano De Souza

* Bolsista PROBIC, Estudante de Geografia, LABEXA 13, Universidade Estadual de Feira de Santana, UEFS,
(adrieageo@Zipmail.eom.br) - tel. 752248294

**Area de Geociências, Departamento de Ciências Exatas, LABEXA 13, UEFS. (liana@uef-~.bl)
*** Area de Geografia, Departamento de Ciências Humanas e Filosofia, UEFS (souza@uefs.bl)

No município de Feira de Santana registram-se dezenove
áreas de extração mineral (substâncias classe lI) para uso na
construção civil. Dentre estas, as pedreiras Itapororoca (I) e
Rio Branco (RB) estão em operação há mais de 20 anos, pro-
duzindo brita e pó de brita para a região de Feira de Santana e
Salvador, com uma perspectiva de operação em pelo menos
mais 100 anos. A pedreira ltapororoca situa-se na área rural,
distrito de Maria Quitéria; enquanto a pedreira Rio Branco si-
tua-se na área de influência da sede do município de Feira de
Santana. Um raio de 4 km em torno dessas pedreiras foi esta-
belecido como área de estudo. Os instrumentos adotados para
a pesquisa foram entrevistas e questionários aplicados aos tra-
balhadores das pedreiras e à população ali residente. Estes da-
dos (80) foram tratados e submetidos a uma análise estatística
descritiva. A rocha britada é extraída do domínio litológico de
natureza granulítica e gnaissica, embasamento cristalino Pré-
Cambriano, cujas rochas de alto grau metamórfico - submeti-
do a intenso fraturamento e falhamento. As pedreiras contri-
buem com 107 empregos diretos e empregos indiretos (não

dimensionados). O censo mostrou, que a população é de baixa
renda, com 68 % (I) inferior a 3 salários mínimos e 65 % (RB)
inferior a I salário mínimo. Dentre os entrevistados, 79 % (I) a
56 % (RB) passaram a residir no local após a instalação das
pedreiras, devido a possibilidade de obtenção da casa própria
pelos baixos custos dos terrenos. Ao redor da Pedreira !tapo-
roroca, a densidade demo gráfica é maior com residências lo-
calizadas a 800 m das bancadas de desmonte. De outra forma,
ao redor da pedreira Rio Branco existe um raio de 2 k11l1,ainda
com vegetação, isolando a concentração de residências da área
de extração. Os efeitos das explosões (sons, vibrações, poeira,
estilhaços) são percebidos pela população. Os objetos oscilam
e as vibrações são sentidas através dos pisos e pared.es. São
identificadas rachaduras e fissuras nas paredes, em muros e
nas caixas d'água, todavia algumas delas estão provavelmente
relacionadas com a má qualidade do material usado nas cons-
truções. Porém, os relatos revelam que os efeitos da sismicida-
de alcançam todo o raio amostrado (4 km) e são comparáveis
aos graus 11ou III na "Escala Mercalli-Modificada".

METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DE MAPASDE SUSCETIBILlDADEDE SOLOS COLAPSíVEISE
EXPANSIVOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Rogéria P. Reinaux de Vaseoneelos* & Silvio Romero de MeIo Ferreira**
*M. Se, Eng~ Civil - UFPE, **D. Se. DECIV- UFPE, UNICAP

Há ocorrência de solos colapsíveis e expansivos no estado
de Pernambuco. Para identificar de forma rápida e eficaz os
locais de potencialidade de ocorrências, foram elaborados
mapas de suscetibilidade destes solos do estado, com a finali-
dade de servir de apoio no planejamento do uso e ocupação
dos solos, na elaboração dos projetos e nas construções de en-
genharia. Para elaboração dos mapas foi produzido um con-
junto de cartas temáticas e sua posterior superposição para a
obtenção de um produto que expressasse a interseção dos atri-
butos selecionados em cada tema. A relevância dos temas: ge-
ologia (atributo: unidades geológicas), pedologia (atributo: clas-
ses pedológicas) e clima (classificação segundo Thornthwai-
te) foi relacionada com o processo de variação de volume de-

vido à mudança do teor de umidade do solo. Cada um desses
fatores representativos foi correlacionado à de suscetibilidade
de ocorrência segundo a escala: baixa, média e alta. Os mapas
temáticos propostos de suscetibilidade de solos potencialmen-
te colapsíveis e expansivos foram confrontados com ocorrên-
cia destes solos em 24 diferentes locais, havendo boa concor-
dância entre a realidade e as previsões de ocorrência. Os ma-
pas finais mostram que cerca de 50% dos solos superficiais do
estado de Pernambuco tem suscetibilidade de média a alta de
serem colapsíveis e 65% de serem expansivos. A metodologia
proposta na elaboração dos mapas de suscetibilidade de solos
colapsíveis e expansivos pode ser aplicada a qualqw~r outro
estado ou região.
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ZONEAMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DIRECIONADO À INSTALAÇÃO DE POSTOS DE
ABASTECIMENTO DE VEíCULOS: APLICAÇÃO NA CIDADE DE RIO CLARO-SP

Débora Takie Yamada*
José Eduardo Zaine**
*Pós-graduação - IGCE-Unesp-Rio Claro ** DGA-IGCE-Unesp-Rio Claro

Das tendências e necessidades ligadas ao desenvolvimento e crescimento urbano, o aumento do número de postos de abasteci-
mento de veículos tem requerido um maior volume de trabalhos obedecidos, acidentes ambientais causados por vazamentos de
e pesquisas geológicas, com ênfase à caracterização geológico- derivados de petróleo poderão ocorrer, ocasionando a contami-
geotécnica das áreas de tanques e equipamentos enterrados. nação dos solos e das águas.

Com a forte demanda pela implantação de postos de abaste- Para a área de estudo foi escolhida Rio Claro, uma cidade
cimento de veículos, o poder público definiu critérios para a média paulista, com aproximadamente 170. 000 habitantes, que
instalaçào destes estabelecimentos, através de resolução 273 CO- tem cerca de 43 estabelecimentos de revenda de combustíveis
NAMA de 2000. Freqüentes vazamentos de hidrocarbonetos for- líquidos.
mam plumas de contaminação, que penetram no solo e atingem O município está situado, geomorfologicamente, na depres-
o nível d'água subterrâneo, sendo classificados como bastante são periférica e, geologicamente, no setor paulista do flanco
graves ,~de dificil recuperação das áreas afetadas (Giboti Ir., nordeste da bacia sedimentar do Paraná. Grande parte da área
1999). urbana esta localizada em área de ocorrência de uma unidade de

Esw trabalho apresenta os resultados preliminares de uma idade Cenozóica, de composição dominantemente arenosa, com
pesquisa, que tem como objetivos: a)definir um zoneamento para fraca litificação e perfis de solo de até 12 metros de espessura,
os postos de abstecimento , com base nas características geoló- denominada de Fm. Rio Claro e, outra porção, sobre sedimen-
gico-geotécnicas das unidade de análise, estudando a relação tos pelíticos da Fm. Corumbataí (Permiano).
entre os tanques enterrados e o meio fisico; b) definir para cada Através do zoneamento, baseado nas características geoló-
unidade os atributos determinantes para se avaliar a adequabili- gico-geotécnicas dos terrenos, é possível definir áreas com mai-
dade para instalação de postos de abastecimento de veículos; c) orou menor restrição à instalação de postos de abastecimento de
associar os diferentes graus de riscos de contaminação do solo e combustível. Desta forma, o conhecimento das unidades geoló-
do nível d'água subterrâneopor hidrocarbonetosàs diferentes gico-geotectécnicastoma-se imprescindível, como açãopre-
unidades geolólogico-geotécnicas. ventiva no planejamento para instalação de novos estabeleci-

Para Holt (1997) e Zuquete (1999), alguns aspectos podem mentos, dando maior segurança ao empreendimento. Como ação
inviabilizar a instalação de postos de combustíveis, tais como, corretiva, no caso de vazamentos em estabelecimentos já exis-
áreas inundáveis, presença de materiais sujeitos a combustão tentes, estes estudos são fundamentais para diagnosticar o pro-
espontânea, áreas com nível treático próximo à superficie, solos blema e orientar as prováveis formas de mitigação.
colapsáveis, solos expansivos, camadas compressíveis, solos
corrosivos, proximidades de sistema de corrente contínua, qua-
lidade do revestimento do tanque. Se estes fatores não forem

IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO PELA MINERAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA
DE PORTO ALEGRE, RS

Luiz Fernando Pardi Zanini

CPRM- Serviço Geológico do Brasil, SUREG-PA
Tel: (5I) 3233-7311, E-mail: cprmya@portoweb.com.br

A Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), situada
no estado do Rio Grande do Sul, desenvolve intensa atividade
para a explotação de substâncias minerais não-metálicas, de uso
principalmente em construção civil. As atividades mineiras es-
tudadas no presente trabalho estão distribuídas em 23 municípi-
os, produzindo diversos impactos no meio ambiente da RMPA.
Neste contexto, são resumidos os impactos gerados pela mine-
ração em suas diversas fases de desenvolvimento, bem como as
recomendações necessárias para a recuperação ambiental ou
minimização de seus efeitos nos sítios degradados. O estudo foi
levado a efeito no âmbito do subprograma de planejamento me-
tropolitano do Programa Técnico para o Gerenciamento da Re-
gião Metropolitana de Porto Alegre-PROTEGER, executado
através do convênio realizado entre a Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais-CPRM e a Fundação de Planejamento
Metropolitano e Regional-METROPLAN. A Região Metropo-
litana de Porto Alegre que possuia, em 1998, uma área de apro-
ximadamente 6.300 quilômetros quadrados e 3,0 milhões de
habitantes, detém cerca de 200 lavras em atividade para a explo-
tação das seguintes substâncias minerais não-metálicas: areia

para a construção civil, argilas para cerâmica vermelha, brita,
material de empréstimo, pedras de talhe, rocha ornamental, sai-
bro e areia industrial (Potencial Mineral para Não-Metálicos da
Região Metropolitana de Porto Alegre, RS. Porto Alegre: CPRM
IMETROPLAN - PROTEGER, 1998. I v.163 p.). A mineração
concentra-se principalmente em pedreiras de arenito ("pedra
grês"), basalto, diabásio e granito para a produção de pedras de
talhe, saibro, brita e rocha ornamental, representando 64% das
lavras. Seguem-se a estas, as aberturas feitas em cavas para a
produção de argila vermelha e material de empréstimo que atin-
gem cerca de 36% do total. Os efeitos de impacto no meio fisico
são: desmatamentos, denudação da superficie, cortes profundos
nas frentes de lavra, cavas profundas e abandonadas, assorea-
mento de cursos d'água e principalmente impacto visual causa-
do por cicatrizes, além de áreas que oferecem riscos à acidentes.
Na maioria das vezes, as antigas lavras se encontram abandona-
das e sem a devida recuperação das frentes mineradas. Cabe
assinalar que esses efeitos devem ser minimizados através de
controles e medidas de planejamento para estabelecer menores
danos e a recuperação das áreas degradadas. Para o planejamen-
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to dos trabalhos de prevenção, bem como para a minimização
dos impactos ambientais, é necessário que se tenha um conheci-
mento perfeito de como se processam as operações de lavra,
beneficiamento, estocagem e transporte, e quais as formas de
poluição e de degradação decorrentes de cada um destes proces-
sos, além de como se apresentará o produto final da lavra. Para
a recuperação de pedreiras, a primeira medida a ser tomada é de
implantar uma cortina verde, com espécies arbóreas que podem
ser do tipo exótico por seu rápido crescimento. O corte ou cava,
anteriormente minerado, poderá ser utilizado para depositar o
estéIiI e rejeitos do beneficiamento e, quando possível, deposi-

tar uma camada de argila (hoIizonte A e hoIizonte B) sobre ou-
tros tipos de estéreis mais pobres para a revegetação. Neste pro-
cesso, denominado preenchimento, deve-se considerar a cota
final de estéril, que deve ser a mais regular possível para facili-
tar a recomposição topográfica, significando com isso, o prepa-
ro do relevo para receber a vegetação, dando-lhe uma fonna mais
estável e adequada para a recuperação e uso do solo, Havendo
disponibilidade de mateIial de empréstimo, a recuperação da área
pode ser feita destinando-a para a utilização de áreas industriais,
disposição final de resíduos sólidos ou outra forma de ocupação
do solo.

SOBRE A NECESSIDADE DE SE CONSTRUIR REFERÊNCIAS DE CONHECIMENTOS TÉCNICO-CIENTíFICOS

E EXPERIÊNCIAS POSITIVAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLíTICAS PÚBLICAS DE GERENCIAMENTO

DE RISCOS AMBIENTAIS URBANOS NO BRASIL.

Fernando Rocha Nogueira
(fernandorn@uol.com.br)

A quase totalidade das cidades brasileiras de médio e gran-
de portes tem convivido nas últimas três décadas com processos
de urbanização marcados por grande expansão territorial, aden-
samento populacional e informalidade na ocupação do solo. Al-
guns urbanistas utilizam o termo "urbanização de risco" para se
refeIir a este padrão de crescimento das cidades em que, para a
população de baixa renda, resta tão somente a alternativa de ocu-
pação das áreas periféricas, mais baratas por não possuírem in-
fra-estrutura, ou das áreas ambientalmente frágeis, cuja utiliza-
ção para fins habitacionais requisitaria recursos financeiros e
tecnológicos inacessíveis para esta população (ROLNIK, 200 I).
Na inclusão social e espacial deste enorme contingente de brasi-
leiros que vive nas periferias urbanas reside um dos pIincipais
desafios atuais da gestão das cidades. Um dos fatores que cobra
maior urgência dos poderes públicos neste sentido é a amplia-
ção das situações de riscos associados à degradação ambiental
extrema e à ocupação de áreas suscetíveis a processos potenci-
almente perigosos para vida humana e destrutivos para o meio
urbano (escolTegamentos e processo correlatos, enchentes e inun-
dações, erosão hídrica, contaminação química, explosões e in-
cêndios causados por rompimento de dutos de mateIiais com-
bustíveis, etc.).

O gerenciamento destes problemas requer a construção de
um corpo de conhecimentos interdisciplinares que possam for-
necer elementos para a implementação de políticas públicas
municipais, regionais e nacionais para a redução dos riscos am-
bientais e a prevenção de acidentes. Estas políticas públicas de-
vem, necessariamente, contemplar as quatro estratégias geren-
ciais propostas pela Década Internacional de Redução de De-
sastres Naturais (UNDRO, 1991): reconhecimento dos proble-
mas; planejamento e execução das intervenções para redução de
riscos e prevenção de acidentes; gerenciamento dos riscos nas
situações criticas e emergenciais; informação pública e capaci-

tação para práticas preventivas e de autodefesa.
O meio técnico-científico vinculado às Geociências tem dado

contribuições importantes ao desenvolvimento deste campo do
conhecimento, mas é necessáIio traduzi-Ias e disponibilizá-Ias
para a gestão pública, por meio de instrumentos de baixo custo e
fácil apropriação pelas equipes municipais e passíveis de apli-
cação extensiva em distintas realidades fisiográficas e urbanas
brasileiras. É preciso também associar este conjunto de conhe-
cimentos técnicos às tendências atuais de gestão da problemáti-
ca urbano-ambiental das áreas de ocupação subnormal, apoia-
das no Estatuto da Cidade (Lei Federal n.o 10.257, de 10/7/2001):
programas de urbanização, regularização, saneamento ambien-
tal, drenagem, melhorias de habitabilidade, educação ambiental
e participação da população envolvida na gestão, por um lado,
e, por outro, respostas imediatas aos riscos iminentes e à recu-
peração de áreas atingidas por acidentes, com planos preventi-
vos para emergências e contingências.

As experiências brasileiras mais bem sucedidas de gerenci-
amento de riscos ambientais urbanos em áreas de favelas e ]ote-
amentos irregulares nas últimas duas décadas revelaram ser in-
dispensável a participação de geólogos em equipes multiprofis-
sionais e, mais ainda, indicam que estes técnicos muitas vezes
ganham destaque nestas equipes por sua capacidade de atuação
nesta temática multidisciplinar.
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DETECÇÃO DO HORIZONTE MINERALlZADO EM ZN NO PROSPECTO SALOBRO, NE DE MINAS GERAIS,
UTILIZANDO DADOS DO SENSOR GEOSCAN MK 11

Tati de Almeida & Carlos Roberto de Souza Filho

Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociências, Caixa Postal 6152, 13083-970. Campinas, São Paulo (e-mail:
tati_almeida@yahoo.com.br; beto@ige.unicamp.bl)

A utilização de um modelo prospectivo voltado às caracte-
rísticas geológicas e espectrais das unidades litológicas do Pros-
pecto Salobro permitiu a detecção, por sensoriamento remoto
multiespectral, de um horizonte mineralizado em Zn, previamente
reconhecido nos trabalhos de campo desenvolvidos pela Doce-
geo-CVRD, bem como a delimitação de um possível novo hori-
zonte mineralizado, ao nOIie deste principal.

O Prospecto Salobro, localizado na porção NINE do Estado
de Minas Gerais, é composto por rochas metassedimentares per-
tencentes à Seqüência Salobro. Esta seqüência é subdividida em
3 unidades: Unidade A (quartzo-muscovita xistos grossos); Uni-
dade B (metacomglomerados, anfibólio xistos laminados, hori-
zonte mineralizado e formações ferríferas banda das) e Unidade
C (muscovita-clOlita-quartzo xistos). As rochas associadas e
hospedeiras, o controle estratigráfico, o tipo de minério e as es-
truturas reconhecidas no Prospecto Salobro, indicaram que a
minerabzação de Zn (Pb) é similar àquelas classificadas como
do tipo sedimentar exalativa (SEDEX), metamorfisada em grau
anfibolito médio e retrometamorfisada no xisto verde alto.

As características geológicas do prospecto e a análise petro-
gráfica e espectral das unidades aflorantes permitiram a confec-
ção de um modelo exploratório baseado em dados e técnicas de
sensoriamento remoto, onde foram enfocados principalmente:
(i) rochas encaixantes e minerais de minérío, (ii) alteração pri-
máría e secundária no pipe, (iii) controle do minério, e (iv) es-
trutura associada.

O modelo exploratório foi aplicado a imagens de alta reso-
lução espacial (5m) e espectral (24 bandas, abrangendo o visí-

vel, infravennelho próximo, infraveImelho de ondas curtas e
infre-vermelho termal) obtidas pelo sensor GEOSCAN MKI!
em agosto de 1992. Estas imagens foram processadas por dois
conjuntos de técnicas: um primeiro voltado ao realce e discrimi-
nação entre materiais geológicos (composições coloridas, ope-
rações aritméticas e principais componentes); e um segundo,
visando a identificação sistemática (classificação espectral) des-
ses materiais (Spectral Angle Mapper-SAM e Spectral Featllre
Fitting-SFF).

O processamento das imagens GEOSCAN utilizando as téc-
nicas acima citadas possibilitou a delimitação da expressão su-
perficial das formações ferríferas bandadas e do horizonte me-
tachert ferruginoso (horizonte mineralizado em Zn). A utiliza-
ção do modelo digital do terreno (MDT) pernlitiu a fusão destas
imagens à topografia da área e demonstrou que a melhor respos-
ta espeetral desses litotipos encontra-se nos altos topográficos,
onde há pouco ou nenhum solo transportado e pouca influência
da vegetação. Esse estudo permitiu ainda a delimitação de uma
outra anomalia, paralela ao horizonte mineralizado, que apre-
senta respostas espectrais muito similares ao mesmo e que ain-
da carece de verificação de campo.

Como base nos resultados obtidos nessa pesquisa, raramen-
te atingidos em estudos prévios realizados em terrenos tropi-
cais, foi demonstrado que modelos exploratórios baseados em
dados e técnicas de sensoriamento remoto são de grande impor-
tância na prospecção de depósitos de metais base, desde que os
aspectos fisiográficos do alvo sejam bem conhecidos e incorpo-
rados na estratégia de prospecção.

INTERPRETAÇÃO GEOLÓGICA DE ANOMALIAS DE TEMPERATURA DO TERRENO REVELADAS POR

IMAGENS NOTURNAS NOAA-AVHRR NA REGIÃO DE CALDAS NOVAS, GO

Raimllndo Almeida-Filho e Carlos Eduardo S. Araújo

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE, Caixa Postal 515, São José dos Campos-SP, Brasil

A visão sinóptica diária de extensas áreas provida por ima-
gens do sistema sensor AVHRR (Advanced VeryHigh Resoluti-
on Radiometer), abordo dos satélitesda sérieNOAA (National
Oceanographic and Atmospheric Administration) tem direcio-
nado o uso dessas imagens para estudos ambientais em escalas
regionais e globais. O presente artigo reporta, pela primeira vez
no Brasil, o uso dessas imagens para estudos geológicos em es-
cala de semidetalhe (1 :50.000). A área de estudo, na região de
Caldas Novas, sudeste do estado de Goiás, encerra uma das
maiores ocorrências de águas termais do mundo, com tempera-
turas variando entre 34°C e 57°C, constituindo uma das mais
importantes regiões turísticas do nosso país. Dada a complexi-
dade da geologia da região e a despeito da importância econô-
mica das águas termais, ainda não há estudos conclusivos sobre
os fatores geológicos que controlam essas fontes termais. Infor-
mações que possam contribuir para essa questão são de grande
importância, pois podem orientar políticas de uso racional desse
recurso natural naquela área. Dentro desse contexto, o presente
estudo objetivou verificar se imagens termais de baixa resolu-
ção espacial (pixel aproximado de 1,1 km no nadir), mas alta
sensibilidade radiométrica (0,10e), forneceriam algum tipo de
informação que pudesse contribuir para elucidar essa questão. A
análise de imagens noturnas AVHRR indicou a existência de
uma padrão termal anômalo, que circunda as bordas norte, este
e sul da Serra de Caldas. Embora evidente tanto em imagens da
estação seca quanto da estação de chuvas, esse padrão é melhor
evidenciado em imagens da estação seca, por serem menos afe-
tadas por efeitos de absorção atmosférica. Selecionou-se para

análise a banda AVHRR-3 (3.55-3.93mm). Além de menos afe-
tada por absorção de vapor de água na atmosfera, ela tem res-
posta radiométrica praticamente linear, saturando em tempera-
turas próximas a 47°C, características que favorecem o realce de
contraste teImal entre os diferentes constituintes da superfície
do terreno. Para melhor visualizar a variação espacial da tempe-
ratura do terreno, a imagem termal foi conveIiida para a proje-
ção Universal Transversa de Mercator (UTM) e transformada
em modelo de elevação digital do terreno, expressando valores
de temperatura de brilho. Esse modelo foi convertido em ima-
gem, com resolução espacial compatível com imagens do Land-
sat Thematic Mapper (TM). Tal procedimento permitiu compa-
rar o padrão termal anômalo, com um mapa de freqüência de
ocorrência de traços de juntas, extraído da interpretação de ima-
gens Landsat- TM. Análise visual mostra que áreas com as tem-
peraturas mais altas são espacialmente correlacionadas com zo-
nas de mais alta freqüência de ocorrência de traços de juntas.
Essa correlação espacial foi confirmada quantitativa mente por
análise estatística Bayesiana. A explicação mais plausível para a
emissão termal anômala das áreas com altas freqüências de tra-
ços de juntas é que essas áreas encontram-se saturadas por água
quente, mantendo a temperatura noturna do terreno mais eleva-
da. As informações obtidas constituem um seguro indicador de
que feições estruturais controlam a distribuição das águas ter-
mais na região de Caldas Novas. Esses resultados também de-
monstram que, a despeito da baixa resolução espacial, imagens
termais AVHRR podem ser valiosas ferramentas em estudos
geológicos.
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EMPREGO DO MDT E IMAGENS DO LANDSAT TM 7 PARA A OBTENÇÃO DOS MAPAS GEOLÓGICOS E
GEOMORFÓGICOS DA REGIÂO DE APODI E AUGUSTO SEVERO

Verônica Dantas de Araújol, Yoe A. Reyes Perez2, Leonardo Menezes 3, Francisco Pinheiro Lima Filho4.

1 DG-CCET/UFRN, Bolsista I.C (CNPq), Natal/RN, e-mail: vera@geologia.ufrn.br
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o Modelo Digital do Terreno (MDT) e imagens do satéli-
te Landsat TM 7 são importantes ferramentas de apoio na
obtenção e correlação dos aspectos geológicos e fisiográfi-
cos de uma área. O emprego conjunto destas técnicas na re-
gião de Apodi e Augusto Severo, Rio Grande do Norte, tem
como objetivo a obtenção dos mapas geológico e geomorfo-
lógico, por meio de técnicas de geoprocessamento. Para tan-
to, foram usadas as folhas topográficas da SUDENE "Apodi"e
"Augusto Severo" em escala 1:100.000, bem como as ima-
gens do satélite TM 7 com órbita e ponto 216/64. A metodo-
logia utilizada foi dividida em três etapas principais. A pri-
meira etapa (construção do MDT por métodos indiretos) con-
sistiu na "escanerização" das cartas topográficas, sendo pos-

teriormente georeferenciadas com o software SPRING (Sis-
tema de Processamento de Informações Georeferenciadas) e
digitalização das curvas de níveis e pontos cotados de cada
carta topográfica, através do software R2V. Os projetos fo-
ram exportados como arquivo *dxf para o software Arcview
8.1, desenvolvido pelo Environmental Systems Research Ins-
titute (ESRI), USA, para ser gerado o MDT. Na segunda eta-
pa do trabalho foi realizado o processamento digital das ima-
gens do satélite Landsat TM 7 empregando o so[tware
SPRING. Utilizou-se técnicas de composição colorida, com-
ponentes principais e filtragem. A etapa final consistiu na
análise dos temas obtidos nas etapas anteriores para a con-
fecção dos mapas geológico e geomorfológico.

MODELAGEM DINÂMICA DE PROCESSOS AMBIENTAIS UTILIZANDO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GiEO-
REFERENCIADAS E DADOS MULTI-ESCALARES

Aurélio Azevedo Barreto Neto & Carlos Roberto de Souza Filho
Departamento de Geologia e Recursos Naturais, Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas, Cx. Postal 6152,
13083-970, Campinas, São Paulo, Brasil
(aurélio@ige. unicamp.br), (beto@ige.unicamp.br)

A integração de modelos de simulação dinâmica de proces-
sos ambientais (escoamento superficial, erosão, infiltração, va-
riações climáticas, entre outros) com sistemas de informações
georreferenciadas (SIG) tem sido um desafio para muitos pes-
quisadores e se encontra em fase embrionária no Brasil. Muitos
dos modelos utilizados para simulação destes processos foram
desenvolvidos para modelagem estática, desconsiderando a va-
riável temporal. Este trabalho vem contribuir na identificação
da escala de dados mais adequada para a simulação de alguns
processos ambientais. Esta pesquisa vem sendo realizada na bacia
hidrográfica do Rio Quilombo, localizada no Vale do Ribeira,
Estado de São Paulo.

Em uma primeira etapa, esta pesquisa teve como objetivo
calcular e avaliar o volume do escoamento superficial gerado
em uma bacia de drenagem cartografada em duas escalas de
mapeamento de solo (1/100.000 e 1/500.000). O mapa de uso
e ocupação do solo, de fundamental importância para este
estudo, foi obtido a partir do processamento de imagens do

satélite ASTER, utilizando as 9 bandas do intervalo do espectro
refletido, as quais foram re-amostradas para uma resolução
espacial comum, de 15 metros. A modelagem dinâmica foi
realizada utilizando o modelo curve number integrado a um
SIG, o que permitiu demonstrar a influência da eSGala de
mapeamento de solo no volume do escoamento superficial
calculado, tendo como base um intervalo de tempo pré-
determinado. Os dados modelados foram confrontados com
valores de vazões medidas no exutório da bacia para que o
modelo fosse validado para a área em estudo.

A integração do modelo curve number com um SIG permi-
tiu uma melhor avaliação e visualização espacial do escoamen-
to superficial gerado na bacia. As diferenças encontradas no es-
coamento superficial modelado, utilizando dados de solos em
escalas distintas, comprovaram a sensibilidade do modelo cur-
ve number para estas variações, evidenciando assim a crítica
influência que a escala da base de dados pode exercer em estu-
dos de modelagem dinâmica de processos ambientais.
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INTEGRAÇÃO DE PRODUTOS DE CLASSIFICAÇÃO ESPECTRAL COM PRODUTOS DE ANÁLISE POR
COMPONENTES PRINCIPAIS SOBRE IMAGENS ORBITAIS ~IA TANSFORMAÇÃO IHS PARA INVESTIGAÇÃO

DA AL.TERAÇÃO HIDROTERMAL ASSOCIADA À MINERALlZAÇÃO DE FLUORITA NO DISTRITO FLUORíTICO
DE SANTA CATARINA, BRASIL

Artur César Bastos Neto * & Rosemary HojJ**

*CPGq --IGEO - UFRGS, artur.bastos@llfrgs.br

**CPGGEO -IGEO - UFRGS, rosemary.hoJJ@ufrgs.br

No Dsitrito Fluorítico de Santa Catarina (DFSC) a prospec-
ção de fluorita no DFSC deve integrar dados estruturais e de
alteraçã.o hidrotennal, pelo fato do controle das jazidas ser dado
por falha e fratura quilométricas e a alteração hidrotennal ocor-
re numa faixa de até 100 metros de largura a partir dos filões. O
objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um algoritmo
para integrar produtos da classificação espectral que forneces-
sem um realce das morfoestruturas com produtos de Análise
por componentes principais feitos para obter a alteração hidro-
tennal. A classificação espectral foi feita pela rotina spectral
angle mapper sobre todas as bandas da imagem TM LAND-
SAT 5 transfonnada para reflectância, utilizando-se seis curvas
espectrais de amostra do DFSC.

Foram produzidas seis imagens de reflectância espectral,
sobre as quais foi aplicada análise por componentes principais

(ACP), gerando-se seis novas bandas e a PC3 mostrou ótimo
realce para as morfoestruturas. Outra ACP foi efetuada também
sobre a imagem TM LANDSAT 5, produzindo imagem óxido
de ferro - F e imagem hidroxila - H. Com isto, fez-se uma com-
posião colorida RGB (rHgH+FbF), comfonne a "Técnica Crós-
ta", Adaptada por Loughlin (1990). A PC3 de refletância foi in-
tegravada via transfonnação IHS com a imagem composição
colorida de alteração, obtendo-se a distribuição do hidrotenna-
lismo sobre as feições do relevo. Com isto, pode-se confrontar
dados qualitativos da imagem de radiância (composição colori-
da) com dados quantitativos da imagem de referência (PC3).
Foram identificadas áreas mais favoráveis à prospecção de flu-
orita dentro do distrito, baseadas na maior concen- tração de
pixels atribuídos à alteração hidrotennal próximo das morfoes-
truturas.

IMAGENS AEROGEOFíSICAS E LANDSAT-TM5 NA DEFINiÇÃO DO ARCABOUÇO TECTONO-
ESTRATIGRÁFICO PROTEROZÓICO DO CEARÁ CENTRAL (FOLHAS ITATIRA E TAPERUABA)

Neivaldo Araújo de Castrol, Miguel Ângelo Stipp Basd, Liliana SaYllri Osako2
lUSP-GMGICAPESIFAPESPICNPq, 2UFPE (Dep. Geologia/CNPq)

Graças aos estudos registrados na literatura, a Província
Borborema hoje, como outras regiões Proterozóicas, pode ser
visualizada como uma colagem tectônica de vários terrenos e
blocos tectono-estratigráficos com idades entre o Arqueano e
o Neoproterozóico. A colagem final ocorreu durante a fonna-
ção do Gondwana Ocidental e neste cenário é importante defi-
nir: a) períodos de fonnação de crosta continental juvenil, b)
os retrabalhamentos tectono-tennais destes materias juvenis
(tafiOgénese e orogênese) e c) as relações entre as litologias
supra-crus tais e seu embasamento. Neste contexto, nossa re-
gião de estudo é previlegiada, comportando um conjunto de
terrenos ou infonnalmente blocos com litologias Paleoprote-
rozóicas mais a leste, supra-crus tais Meso a Neoproterozóicas
na porção central e, a oeste, o que é hoje considerado um arco
magmático Neoproterozóico. Dentre outras infonnações, o
quadro acima foi definido com o auxílio de informações
LANDSAT\TM-5, aerogeofisica e geológicas (estas existen-
tes e inéditas). Estas infOlmações foram processadas em meio
digital georreferenciado, principalmente na platafonna ERMA-
PPER. Para isto, todas as infonnações foram associadas ao
DATUM Córrego Alegre, zona SUTM-24. As imagens
LANDSAT\TM-5 foram processadas inicialmente visando
identificar possíveis infonnações espectrais direta ou indireta-
mente associadas às litologias estudadas. Esta relação foi ob-
servada mais claramente somente a leste de Madalena e a nor-
te de Itataia, onde os anfibolitos (abundância do íon férrico)
presentes nestas regiões aparecem com a típica relação absor-
ção/reflexão nas bandas TMI e TM3, respectivamente. Infor-
mações estruturais também foram analisadas, podendo ser des-
tacado: I) definição do trend estrutural regional e mesmo local
para a estruturação dúctil Neo-Proterozóica; 2) definição da

maioria dos limites entre as principais unidades litológicas; 3)
evidência de dobras regionais, alguIl\as definindo braqui-sin-
fonne e antifonnes; 4) a existência de uma intensa tectônica rú-
ptil tardia, geradora de estruturas lineares com direções varia-
das. As infonnações aerogeofísicas (Projeto Itatira, NUCLE-
BRAS), apesar de problemas de posicionamento e ruído parale-
lo às linhas de vôo, destacaram uma variada gama de infonna-
ções lito-estruturais, podendo ser destacado: 1) boa parte da es-
truturação regional encontrada é bastante coerente com as estru-
turas observadas no canal da magnetometria. Fortes anomalias
bipolares associam-se frequentemente a anfibolitos; 2) estrutu-
ração regional e mesmo local foram observada nas infonnações
gamaespectrométricas; 3) delimitação clara da unidade Paleo-
proterozóica, caracterizada invariavelmente por baixos valores
radiométricos em todos os canais. Regiões com valores um pou-
co mais elevados sugerem granitóides intrusivos; 4) uma região
bordejando a unidade Paleoproterozóica com baixos valores ra-
diométricos mas com alguma contribuição do canal do potássio
sugere um retrabalhamento tectono-tennal intenso; 5) a conti-
nuidade lateral norte-sul das supra-crustais na porção central,
aparecendo dentro destas muito bem suas características lito-
estruturais maiores. Neste domínio, regiões portadoras de ro-
chas carbonáticas e, como esperado, a região da jazida uranífera
de Itataia aparecem p0l1ando os mais elevados valores radiomé-
tricos para tódos os canais; 6) o limite das supra-crustais com as
litologias granito-gnáissico-migmatíticas mais a oeste é nitido,
com estas sendo basicamente caracterizadas por elevados teores
de potássio. Regiões com valores elevados para todos os canais
sugerem a presença de granitóides mais evoluídos e tardios. Onde
baixas contagens aparecem gnáisses e migmatitos menos evolu-
ídos encontram-se preservados.
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UTILIZAÇÃO DE DADOS AEROGEOFíSICOS DE ALTA RESOLUÇÃO NO MAPEAMENTO GEOLÓGICO DO

NORDESTE DO CRÁTON AMAZÔNICO
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Mapeamento geológico em escala de semidetalhe vem sendo
desenvolvido pela CPRM na região NE do Cráton Amazônico, atra-
vés do Projeto Promin-RENCA, subsidiado por dados aerogeofisi-
cos de alta resolução (espaçamento entre linhas de vôo de 500m e
altura de vôo de 100m) do Projeto Aerogeofisico da RENCA
(CPRM, 1999). Neste trabalho são apresentados três exemplos de
aplicação, onde é possível comprovar a importância da utilização
da aerogeofisica de alta resolução como ferramenta auxiliar para a
cartografia geológica daquela região, descritos a seguir:

I) Compartimentação Tectônica -Os mapas radiométricos dos
canais de tório e de composição ternária Th/UIK, demonstraram a
existência de domínios geofisicos com características radiométri-
cas fortemente contrastantes. Os mapas magnetométricos da am-
plitude do sinal analítico e da 1a derívada do campo magnético
anômalo evidenciaram, por sua vez, padrões magnético-estrutu-
rais diversificados nestes domínios, bem como permitiram deli-
mitar de modo claro as megaestruturas balizadoras dos mesmos.
Trabalhos de campo, estudos petrográficos e datações geocrono-
lógicas subseqüentes demonstraram que os domínios geofisicos
apresentavam-se distintos quanto aos seus patrimônios litológi-
cos, metamorfismo, padrões estruturais e geocronológicos (idade
das assembléias de embasamento), sustentando desta forma a com-
partimentação da área em terrenos tectônicos.

2) Mapeamento de seqüências tipo greenstone - Várias se-
qüências tipo greentone foram identificadas no campo e posteri-
ormente cartografadas com o auxílio dos mapas do canal de tório
e da amplitude do sinal analítico, integrados à imagens LAND-
SAT TM5 e JERS 1. Estes produtos integrados pennitiram a ava-

liação simultânea dos padrões geofisicos e geomorfológicos des-
sas seqüências e facilitaram a demarcação de seus contatos com
os gnaisses do embasamento e granitóidcs intrusivos, b'~m como
sua individualização interna em gl1lpos rochosos com as seguin-
tes origens: metavulcânica - metassedimentar químico-exalativa

- metassedimentar clástica. Nestes produtos também foi eviden-
ciado o forte controle estrutural exercido nestas rochas por zonas
de cisalhamento, caracterizadas posteriormente quanto a nature-
za e cinemática (dúctil e direcional) a partir de dados de campo.

3) Mapeamentode plútons granitóides-- Vários corpos de
granitóides orogênicos foram identificados na região através dos
mapas do canal de tório e de composição ternária Th/U/K, os
quais, por apresentarem tramas internas anisotrópicas, foram an-
teriormente incorporados às assembléias do embasamento. Cor-
pos circunscritos de granitos anorogênicos tipo A, quimicamen-
te evoluídos, também foram facilmente mapeados nestes mapas
radiométricos, que possibilitam inclusive a individualização de
suas fácies petrográficas.

Através destes exemplos é demonstrado que o uso de dados
aerogeofisicos de alta resolução permite que se visualizc a distri-
buição e configuração espacial das unidades litológicas e tectôni-
cas, rninimizando as dificuldades de obtenção de dados geológicos
de campo em áreas de dificil acesso. Portanto, a utilizaç;'io destes
produtos e sua integração com imagens de sensores remotos, dados
de campo e laboratoriais, favorecem a produção de mapas com in-
formações geológicas e estruturais mais detalhadas, otimizando tem-
po e custos, implementando, desta forma, a meIhoria da qualidade
do mapeamento geológico em áreas amazônicas.

ANÁLISE ESTRUTURAL DO CINTURÃO GUIANA CENTRAL, RORAIMA, ATRAVÉS DE DADOS

AEROMAGNÉTICOS

Solange dos Santos Costa/, Elisabete Maria Pascholate & Clallzionor Lima da Silva3
/Univ. do Amazonas/ /G-Unicamp(solange@ ige.lInicamp.br),
2/G-Unicamp (paschol@ige.lInicamp.br) e
3Univ. do Amazonas/ /GCE-Unesp (clauzionor _silva@hotmail.com)

O Cinturão Guiana Central (CGC), uma megaestrutura com
direção NE-SW, estende-se do noroeste do Amazonas até o Pa-
ramaribo, passando por Roraima e República da Guiana. Sua
história tectônica mostra evidências desde o paleoproterozóico
até o mesozóico, com influência, possivelmente, de épocas mais
recentes.

Em Roraima, o CGC apresenta-se como um cinturão colisi-
onal ensiálico, desenvolvido no final do Ciclo Transamazônico,
que corta o Cinturão Parima (CP) com direção NW-SE. Esse
evento colisional é marcado pejo transporte tectônico de NW
para SE com falhas transcorrentes (destrais e sinistrais) NW-
SE, que promoveram e acomodaram a deformação. Correspon-
de também, a limites de blocos tectônicos a noroeste (Napo, Alto
Orinoco e Caroni) e a sudeste (Juruá, Japurá e Maecuru), envol-
vendo ortognaisses de alto grau, rochas supracrustais, corpos
lenticulares máfico-ultramáficos e granitóides.

Aplicando-se técnicas de processamento digital aos dados
aeromagnéticos (redução ao pólo, susceptibilidade magnética
aparente, continuação para cima, sinal analítico, derivadas dire-
cionais e perfis magnéticos) dos projetos Urmicoera e Rio Bran-
co, os quais abrangem as porções oeste e leste de Roraima, res-
pectivamente, foi possível traçar e correlacionar os lineamentos
magnéticos com a tectônica da área em questão.

O CP, fortemente marcado por lineamentos NW-SE na por-

ção noroeste e sudeste, apresenta-se completamente obliterado
quando se aproxima da zona de cisalhamento NE-SW, do CGc.
Próximo a esta zona, os lineamentos Parima mostram fortes in-
flexões para nordeste, tanto no limite inferior quanto superior, e
feições sigmoidais, implicando em corpos magnéticos (máficos
e ultra-máficos) e não-magnéticos (granitóides) lenticulares en-
volvidos na zona de cisalhamento do CGC.

Com base nos deslocamentos desses corpos e, principalmen-
te, das inflexões destes lineamentos, foi possível identificar a
cinemática de alguns segmentos não mapeados, quando compa-
rados com as informações de mapeamentos geológicos realiza-
dos na região. Foram reconhecidas falhas de empurrão com di-
reção NE-SW e transporte tectônico para S e SE, bem como
faJha transcorrente sinistral NE-SW ao longo do CGc. Através
dos perfis magnéticos, traçados perpendiculannente ao longo
do CGC, foi possível inferir com maior precisão o limite desse
cinturão. Os lineamentos magnéticos NW-SE que cortam esta
zona de cisalhamento, ou ainda, os paralelos a esta ZOGa,mos-
tram a complexidade do quadro tectônico da região, sugerindo
processos de reativações sucessivas em épocas distintas. Embo-
ra as respostas magnéticas compatíveis com o quadro tectônico
da região possam auxiliar no reconhecimento e cinemática das
feições estl1lturais, investigações de campo são imprescindíveis
para uma confirmação do entendimento tectônico dessa área.
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o distrito mineiro de Los Menucos localiza-se na Província
de Rio Negro, na Patagônia Argentina, sendo conhecido pela
ocorrência de depósitos auríferos do tipo epitermal. Dois dos
principais depósitos dessa região, Cerro Abanico e Cerro La
Mina, localizam-se no chamado Abanico Trend, um graben de
direção NE-SW, de aproximadamente 12 x 4 km, produto de
tectônica extensional Jurássica. Os depósitos estão hospedados
em rochas vulcânicas, com intercalações de sedimentos, cuja
erupção parece ser coincidente com o evento tectônico que deu
origem ao graben. Essas rochas abrangem ignimbritos de com-
posição riolítica e dacítica, que regionalmente recobrem sedi-
mentos Permo-Triássicos.

Em Cerro Abanico, a seqüência vulcânica inclui três unida-
des: A- tufos (welded tuffs) e vulcano-clásticas; B- biotita-daci-
tos; C.. ignimbritos. Já em Cerro La Mina predominam os ig-
nimbritos, sendo a porção central composta um domo riolítico e
a porção NE por rochas vulcano-clásticas e sedimentares. Em
Cerro La Mina a alteração hidrotermal é do tipo argílica avança-
da, com a presença de dickita, kaolinite e alunita em menor quan-
tidade. A área central desse prospecto é marcada pela presença
de intt~nsasilicificação, com quartzo criptocristalino e alguma
pirita do tipo disseminada. Em Cerro Abanico é comum a pre-
sença de veios de quarto com até 1 metro de espessura e 1km de
comprimento; a alteração é caracterizada pela presença de ilita
nas porções SW até a porção central, gradando para sericital
muscovita na porção NE. Os veios exibem textura de quartzo
bandado, adularia, pseudomorfos de calcita e sulfetos. Esse con-
junto de feições de alteração indicam condições típicas de depó-

sitos epitermais de baixa sulfetação em Cerro Abanico, diferin-
do das condições de sulfetação intermediária encontradas em
Cerro La Mina.

Um trabalho regional de processamento e interpretação de
imagens Landsat TM, utilizando a análise por principais compo-
nentes, permitiu a identificação de um grande número de alvos
potenciais na região de Los Menucos, muitos dos quais localiza-
dos no Abanico Trend. Em que pese a limitação imposta pela re-
solução espectral relativamente baixa deste sensor, foi possível a
perfeita identificação das áreas de ocorrência dos halos de altera-
ção hidrotermal, sem contudo chegar-se ao detalhamento sobre
sua composição mineralógica. A recente disponibilização de ima-
gens do sensor nipo-americano Aster, com maior resolução es-
pectral especialmente na região do inmvermelho de ondas curtas
(SWIR), na qual muitos dos minerais formados por fenômenos de
alteração hidrotermal possuem características espectrais diagnós-
ticas, permitiu uma melhor caracterização das variações minera-
lógicas desses halos, principalmente nas áreas dos depósitos de
Cerro La Mina e Cerro Abanico. Para tanto, utilizou-se tanto téc-
nicas usualmente empregadas no processamento de imagens mul-
tiespectrais, como também técnicas especificamente desenvolvi-
das para o processamento de imagens hiperespectrais, que se ade-
quam muito bem aos dados Aster.

Os resultados foram bastante satisfatórios, demonstrando os
benefícios que a recente disponibilização de imagens orbitais
multiespectrais de maior resolução do sensor Aster pode trazer
para as atividades de exploração mineral de depósitos epiter-
mais de metais nobres.
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O objetivo deste trabalho é apresentar a distribuição geo-
gráfica do evento ígneo Macau, de caráter vulcânico, no nordes-
te oriental do Brasil, através de dados oriundos de estudos de
sensoriamento remoto, compilação de mapas geológicos, além
de interpretação de mapas aeromagnetométricos, utilizando o
sistema ARCGlS 8.1.

A suíte magmática denominada de Magmatismo Macau es-
tende-se desde a plataforma continental, a norte da cidade ho-
mônima no Rio Grande do Norte, até o centro do Estado de Per-
nambuco. Segue uma faixa N-S com largura em torno de 60 km
e comprimento acima de 400 km, situando-se cerca de 100 km a
oeste de Natal (RN) e João Pessoa (PB). Alguns grandes derra-
mes sào encontrados em Macau (RN), tanto na porção emersa,
quanto submersa da Bacia Potiguar, Boa Vista e Cubati (PB),
estes Últimos ainda pouco estudados. As manifestações magmá-
ticas se alojam no embasamento cristalino pré-cambriano e cor-
tam as rochas mesozóicas da Bacia Potiguar. A porção mais es-
tudada do magmatismo, nas adjacências das cidades de Macau e
Lages (RN), evidencia uma afinidade geoquímica alcalina e uma
variaç:io de idade entre 40 e 25 Ma. Os litotipos desta suíte são

geralmente escuros, maciços, inequigranulares e porfiríticos,
localmente com xenólitos peridotíticos. Camadas vulcanoclás-
ticas são descrítas na porção offshore da Bacia Potiguar.

O presente estudo verificou a existência de mais de duas cen-
tenas de sítios de ocorrências, sejam eles corpos ígneos do tama-
nho do Pico do Cabugi (3 km de diâmetro), até enxames de di-
ques de poucos metros. Estes corpos têm sua importância no esta-
belecimento das condições geodinâmicas regionais, sobretudo no
comportamento de paleostress e do nível crustal de intrusão e/ou
exumação da área, e no comportamento paleogeotérmico adja-
cente, incluindo a maturação da matéria orgânica geradora de pe-
tróleo no Terciário. Embora sua importância tectono-termal na
área da Bacia Potiguar seja facilmente reconhecida, a distribuição
do magmatismo sugere que o tectonismo governante extrapola a
área sugerida por estudos prévios, atrelando sua origem a um even-
to regional não associado a tecnonismo basinal. Apesar da carac-
terização tectono-estratigráfica desse evento ainda não estar con-
vincentemente clara, indícios preliminares da distribuição dos
corpos apontam para um alojamento durante um campo distensi-
onal E- W, como já indicaram trabalhos anteriores.
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Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados
preliminares do processamento dos dados aeromagnéticos do
projeto Serra de Itiúba, para a caracterização do bloco Uauá lo-
calizado no NNE do Bloco Serrinha (Cráton São Francisco-CSF).

O Bloco Uauá, localizado na porção centro-nordeste do Crá-
ton São Francisco, exibe uma forma geral sigmóide, sendo um
dos vários remanescentes arqueanos expostos neste Cráton. A
oeste, o Bloco Uauá é limitado pela Faixa Caldeirão, que é uma
seqüência deformada e metamorfisada no Paleoproterozóico, e
a leste por rochas meta-vulcanossedimentares do Grupo Capim,
de idade Paleoproterozóica, ou por metassedimentos sub-hori-
zontais da Faixa Orogênica Sergipana, do Neoproterozóico, ou
unidades mais novas. Em ambos os limites, leste e oeste, o Blo-
co Uauá é balizado por importantes zonas de cisalhamentos, como
a do Galo do Ouro no contato com o Grupo Capim e a de Pedra
Grande no contato com a Faixa Caldeirão, respectivamente.

O levantamento aerogeofisico do projeto Serra de Itiúba, foi
realizado na década de 70, com linhas de vôo N4YW, espaçadas
de Ikm com intervalo de amostragem de 2s, linhas de controle
N45°E, espaçadas a cada 20km e altura média de vôo de 135m.
O pré-processamento dos dados foi efetuado pela CPRM (vari-
ação diurna e remoção do IGRF).

Os dados aeromagnéticos foram interpolados pelo método
de mínima curvatura com uma malha regular de 250 m x 250 m.
Após a interpolação, obteve-se a imagem do campo magnético
anômalo, à qual, vários filtros foram aplicados com o objetivo
de realçar as fontes das anomalias correspondentes as unidades

geológicas (redução ao equador, continuação para cima, sinal
analítico, pseudogravidade e derivada horizontal total) e feições
estruturais(I a derivadaverticale filtrosdirecionais).

A imagem do campo magnético anômalo mostra valores entre
-220.23nT e 322.33nT, sendo que os de maior intensidade estão
na porção SE e centro NE da área (> 200 nT) e os de mais baixa
intensidade no NW ( < - 100 nT).

Com base nas imagens de sinal analítico, derivada horizon-
tal total e pseudogravidade foi possível caracterizar os princi-
pais contatos magnéticos presentes na área de estudo, onde se
destacam, principalmente, os metassedimentos da Faixa Sergi-
pana e os limites do bloco Uauá com o Grupo Capim e com a
Faixa Caldeirão, que posteriormente foram confirmados por
perfis magnéticos transversais e ao longo dos contatos.

A partir da aplicação dos filtros de 1a derivada e direcionais
(NE e EW) foi possível individualizar os principais lineamentos
magnéticos de direção NNE, NS e NNW, que correspondem aos
principais trends de foliação e estruturas presentes na área, tais
como as zonas de cisalhamentos Galo do Ouro e Pedra Grande.

O perfil realizado de W para E, inicia na Faixa Caldeirão, de
idade Arqueana, e se estende para leste até a Faixa Sergipana, de
idade Neoproterozóica, passando pelo Bloco Arqueano Uauá e
pelo Grupo Capim de idade Paleoproterozóica. A partir da res-
posta do campo magnético anômalo, pseudogravidade: e sinal
analítico localiza-se claramente a zona de cisalhamento que li-
mita o Bloco Uauá, ou seja, Galo do Ouro, do contato com o
Grupo Capim.

CARACTERIZAÇÃO DO ASTROBLEMA DE VARGEÃO UTILIZANDO DADOS DE CAMPO, IMAGENS IDE
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I PETROBRAS/CENPES (Centro de Pesquisas da PETROBRAS, Cid. Universitária Qd. 7, Ilha do Fundão, Cep: 21949-900, Rio
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O Bloco BT-PR-6, oferecido pela ANP na terceira rodada de
licitações, está localizado na Bacia do Paraná, oeste do Estado
de Santa Catarina. Apresenta nas em suas vizinhanças uma série
de estruturas circulares (Paiva Filho, 1999 a e b), tais como as
estruturas de Vageão, de Concórdia, de Joaçaba e de Videira.
Impactos de meteoritos (astroblemas) são caracterizados nas
imagens de satélite como feições topográficas circulares que
apresentam fraturas radiais e anelares associadas, como as que
são facilmente observadas nas estruturas de Vargeão e de Joaça-
ba. A literatura cita vários casos de campos de petróleo associa-
dos a astroblemas (Donofrio, 1998).

Devido à importância exploratória de estruturas de impacto,
foi realizado um trabalho de interpretação de imagens do satéli-
te LANDSAT-7/ETM+ (Enhanced Thematic Mapper) para a
caracterização da estrutura de Vargeão. A área investigada, de
aproximadamente 20.432 km2, localiza-se na Bacia do Paraná,
ao sul do Arco de Ponta Grossa, sendo limitada pelos meridia-
nos 50045' e 52° 15' oeste e pelos paralelos 26° 15' S e 27° 30'
sul. O Bloco BT-PR-6, considerado uma área de fronteira ex-
ploratória, tem como limites os meridianos 51° 03' 45 "e 51° 33'
45" oeste e os paralelos 26° 30' e 27° 15' sul. Em toda a área
estuda afioram os basaltos da Fm. Serra Geral, oriundos dos
derrames ígneos associados à abertura do Oceano Atlântico Sul

durante o Cretáceo Inferior e os riodacitos pórfiros da FM. Goio-
Em, representando os derrames tardios que finalizaram o ciclo
magmático da Bacia do Paraná.

Para cobrir a área de estudo foram necessárias três imagens
LANDSAT-7 caracterizadas pelas órbitas/ponto 222/78,222/79
e 221/79 (Figura 2), adquiridas em 24/07/2000,24/09/1999 e
17/07/2000 respectivamente. A interpretação de tais imagens
gerou o mapa base que foi utilizado nos trabalhos de campo.

A estrutura de Vargeão é circular, com um diâmetro de 12
km. O desnível topográfico entre a borda da estrutura e seu cen-
tro é pequeno (poucas dezenas de metros), mas as rochas que
afioram no centro da estrutura (Fm Rio do Rasto) indicam que o
soerguimento provocado pelo choque foi de varias centenas de
metros. As características da cratera permitem estimar o tama-
nho do asteróide ou cometa que provocou o impacto em cerca
de 100 metros de diâmetro.

Durante os trabalhos de campo foram coletadas amostras de
rocha para estudar a ocorrência de estruturas de impacto (shat-
tercones) e amostras de geoquímica de superficie para detectar
eventuais anomalias de concentração de hidrocarbonetos na es-
trutura. As amostras de rocha estão sendo analisadas e as amos-
tras de geoquímica não mostraram qualquer anomalia significa-
tiva.
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A região de Boa Vista, no estado da Paraíba, concentra cer-
ca de 60% das reservas brasileiras de bentonita. Sendo assim, a
região representa uma área de grande interesse econômico para
o estado da Paraíba.Os principais depósitos encontram-se asso-
ciados a pequenas bacias de fonna aproximadamente circular,
distribuídas, geograficamente, nas localidades de Juá, Lages e
Bravo, estendendo numa distância de cerca de 10 km. A espes-
sura de: argila varia bastante devido a superfície irregular de
embasamento sobre o qual a bentonita originou. A argila na área
de estudo encontra-se intercalado com areia, basalto e calcedô-
nia. A lavra céu aberto adotado na área é relativamente simples
devidas pequenas dimensões dos depósitos. O objetivo deste tra-
balho é para desenvolver modelos de ocorrência e estimativa de
reserva utilizando o software Datamine e geoestatistica.O sof-
tware é aplicado nas minerações para identificar o comporta-
mento das variáveis de jazidas de minérios metálicos tais como
teor, espessura, litologia e geometria. Neste trabalho a variável
utilizada é espessura de argila obtida a partir de furos de sonda-
gem, o qual também forneceu espessura de capeamento. O mo-

delamento foi executado considerando a espessura de solo e a
bentonita. Primeiros modelos elaborados mostram a grande va-
riação na espessura e nas complexidades na fonna de ocorrên-
cia do deposito. Foram estimados os dados sobre a espessura
em locais onde não se encontrava infonnação para completar a
malha de amostragem e foi elaborados o modelo com esses da-
dos. Embora a espessura de argila no deposito é muito irregular,
foi detectado variação e correlação espacial na espessura de ar-
gila na análise variográfica. Os modelos desenvolvidos de La-
ges e Juá foram utilizados para fazer estimativa de reservas de
argila e de capeamento. As reservas no modelo foram calcula-
das por dividir a jazidas em blocos através de software Datami-
ne. As reservas obtidas através de modelamento fícaram um
pouco abaixo dos valore obtidos pelos métodos tradicionais pe-
las empresas de mineração. Acredita-se que pela razão de que
objetivos de geoestatistica e modelamento tri-dimensionais são
para minimizar os erros nas estimativas os valores da reserva
obtido nesse trabalho resultam com os mesmos corrigidos pelo
modelmento e tornam confiáveis.

APLICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO SUPERVISIONADA EM IMAGENS ORBITAIS APOIADA EM
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o Distrito Fluorítico de Santa Catarina (DFSC) é o maior
produtor de fluorita da América do Sul. Atualmente, tem sua
produçiio estabilizada devido ao custo do minério produzido
no país se igualar ou ser menor do que o preço do minério
importado. Mas há necessidade de ampliação das reservas que
hoje aIeançam 2,2 milhões de toneladas. Tratam-se de filões
subverti cais, com aproximadamente 3 metros de largura por
400 metros de comprimento. As jazidas são controladas por
falhas e fraturas que se estendem por quilômetros, sendo que a
alteraçãio hidrotennal ocorre numa faixa até 100 metros de lar-
gura a partir dos filões. Assim, a prospecção de fluorita no
DFSC deve ser direcionada para a integração de dados estru-
turais e de alteração hidrotennal. O objetivo deste trabalho foi
o desenvolvimento de um algoritmo para distinguir a alteração
hidrotermal, por meio da aplicação de processamento digital
de imagens e técnicas de SIG. As morfoestruturas foram obti-
das pela filtragem da imagem TM LANDSAT 5 (banda 4), as
quais foram digitalizadas e depois classificadas confonne os
intervalos azimutais correspondentes às direções de interesse
para a prospecção dos filões de fluorita. Para obter a alteração
hidrotelmal, foi aplicada análise por componentes principais
(ACP) nas bandas TMI-TM3-TM4-TM5 para originar a ima-

gem óxido de ferro (F) e nas bandas TMI-TM4-TM5-TM7
para criar a imagem hidroxila (H), seguida da composição co-
lorida das imagens RGB (rHgH+FbF), confonne a "Técnica
Crósta" adaptada por Loughlin (1990). A partir da análise da
distribuição da alteração hidrotennal contida na nova imagem,
foi empregada a classificação MAXVER, com amostragem
apoiada em pontos de controle no terreno. Nestes pontos, fo-
ram coletadas amostras de alteração hidrotennal em zona mi-
neralizadas e também em locais fora da área afetada pela alte-
ração. Estas amostras tiveram seu comportamento espectral
analisado por espectrorradiometria. Com isto, obteve-se uma
imagem classificada, sobre a qual foi feita a reclassificação,
produzindo-se imagens boleanas que extraíssem apenas a in-
fonnação de alteração hidrotennal, óxido de ferro e argilo-mi-
nerais. Estes dados foram cruzados com dados de estmturais
por meio de técnicas de SIG. Assim, foram feitos mapa de dis-
tâncias de 100 metros a partir das morfoestruturas, os quais
foram multiplicados pelas imagens de alteração hidrotennal.
Finalmente, foram delimitadas zonas mais favoráveis à pros-
pecção de fluorita dentro do distrito, baseadas nas maior den-
sidade de pixels de alteração hidrotennal restritos ao entorno
de 100 metros das morfoestruturas.
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GEOBANK: o SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS DO PROJETO GIS DO BRASIL

Reginaldo Leão Neto
CI:RM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-RE
Tel: (81) 3221 7456, e-mail: regineto@uol.com.br

Um dos principais compromissos da atual Direção da CPRM,
foi disponibilizar em formato digital, todo o acervo de conheci-
mento geológico e metalogenético, acumulado pela Instituição,
em seus 31 anos de existência, através de um Sistema de Informa-
ções Geográficas (normalmente referenciado pela sigla do termo
em inglês, GIS). Desse compromisso, nasceu o Projeto GIS do
Brasil, cuja primeira versão, na escala 1:2.500.000, foi recente-
mente lançada. Uma das maiores preocupações da Coordenação
Executiva do projeto, foi garantir suporte de banco de dados à
altura, tendo em vista, em primeiro lugar, o pioneirismo da inici-
ativa e, não menos importante, o fato de as bases de dados tradici-
onais da Empresa estarem passando por processos de consistên-
cia e migração de plataforma. Para responder ao desafio, lançou-
se a idéia do Geobank, na verdade um projeto de longo prazo,
cuja meta inicial foi a de fornecer as tabelas de atributos para os
objetos gráficos dessa primeira versão do GIS do Brasil.

Visando atender a este objetivo imediato, elaborou-se o
embrião do Geobank, constituído por um sistema de banco de
dados relacional, para desktop, modelado, inicialmente, em Ac-
cess 97, gerenciado por um aplicativo desenvolvido em Visual
Basic 6 e ADO 2.5 (para acesso a dados), contendo módulos de
Litoestratigrafia, Recursos Minerais e Estruturas, para entrada e
edição, além de módulos de pesquisa e de importação de dados,
usado pelo Administrador do Sistema, para controlar as altera-
ções e acréscimos efetuados pelos usuários. Considerado um
dos seus pontos fortes, o sistema conta, ainda, com um robusto
banco auxiliar de bibliotecas, para padronizar o preenchimento
dos campos formatados. No total, o sistema conta, hoje, com
quase uma centena de tabelas e relacionamentos.

Após o preenchimento dos dados, as bases foram exportadas
para a plataforma Oracle, onde a arquitetura da modelagem foi
aprimorada e reconfigurada, com ferramentas ERWIN, muito mais

- --~ -------

robustas e especializadas. Desta plataforma, geraram-se as tabe-
las de atributos, em formato Dbase (dbj), levadas para o ambiente
ArcView, completando-se, assim, o ciclo das necessidades imedi-
atas do projeto GIS do Brasil, em sua versão 1:2.500.000. Já para
a versão 1:1.000.000, prevista para dezembro próximo, o Geo-
bank tem como meta incorporar novas bases de dados, como aflo-
ramentos, análises geocronológicas e, imagens de sensoriamento
remoto, dentre outras, dando mais um passo em direção a seu
objetivo final, que é tornar-se o sistema gerenciador de todos os
bancos de dados da CPRM, em rede intra e internet, com arquite-
tura em três camadas. Nessa concepção, a camada de dados fica-
rá centralizada em servidor Oracle (responsável pela integridade
e segurança dos dados), gerenciada por um profissional adminis-
trador de bancos de dados (DBA). Na outra ponta, os usuários,
com permissões administradas e controladas pelo DBA, poderão,
com o auxílio de um browser, ou aplicativo, consultar, editar, fa-
zer download, e até mesmo adquirir os dados, segundo regras de
negócio impostas pelo servidor.

A experiência do Geobank mostra que é perfeitamente pos-
sível chegarmos ao estágio ideal de integração GIS/bancos de
dados, em ambiente ArcPad, ou similar, com a utilização maci-
ça de computadores de bolso e GPS, de modo que o usuário
possa avaliar in loco, instantaneamente, a influência de cada nova
obseiVação de campo.

Enfim, se é assumido que estamos vivenciando tempos de
mudança de paradigma, no modo de criar e operar o conheci-
mento geológico, é certo que o Geobank será símbolo interno
desse fenômeno, encarnando um enorme esforço de dissemina-
ção da cultura de bancos de dados dentro da Empresa, vistos,
agora, como poderosa tecnologia a serviço do geocientista, em
sua atividade diária, e não mais como meros depósitos de infor-
mações, distantes e inacessíveis.

"UTILlZAÇÃ9 DE SI~TEMA~ INFORMAÇÃO GEO~RÁFICA (SIG) E DE SEN~ORIAMENTO REMOTO NA
DETERMINAÇAO DE AREAS IDEAIS PARA INSTALAÇAO DE ATERROS SANITARIOS NO DISTRITO FEDE:RAL

Bruno Eustáquio Moreira Lima & Alessandro Ferraz Palmeira
InstitutoNacionalde PesquisasEspaciais- INPE

Este trabalho teve como objetivo principal delimitar áreas ide-
ais ou favoráveis à instalação de aterros sanitários no Distrito Fe-
deral, utilizando-se a ferramenta computacional SIG (Sistema de
Informação Geográfica), produtos de sensoriamento remoto orbi-
tal e trabalho de campo. A plataforma computacional utilizada foi
o software SPRING 3.5 e as imagens são as bandas 3, 4 e 5 do
sensor TM/Landsat-5, órbita 221, ponto 71 e com data de passa-
gem em 22/09/1998. A integração e visualização de dados espaci-
ais através de um SIG ajuda na tomada de decisões em projetos
com objetivo de descrever e analisar as interações e combinações
de informações através de modelos estruturais, proporcionando a
redução de ambigüidades. A região de estudo compreende o Dis-
trito Federal e situa-se aproximadamente entre as latitudes 15° 30'
e 16° 05' S e longitudes 49° 35' e 50° 35' W. Para a obtenção do
mapa final de áreas potenciais para a implantação de aterros sani-
tários, foram utilizados dados do meio fisico e antrópico. Os da-
dos considerados foram os mapas temáticos de geologia, pedolo-
gia, domínios aquíferos fraturado e poroso, vulnerabilidade à ero-
são, pluviométrico, APA's (Áreas de Proteção Ambiental), reser-
vas, parques, estações ecológicas, drenagens e estradas obtidos
junto ao lEMA (Instituto de Ecologia e Meio Ambiente do Distri-
to Federal) e a SEMATEC (Secretaria de Meio Ambiente, Ciên-
cia e Tecnologia) e o mapa de uso e cobertura de solo gerado a
partir das imagens orbitais e trabalho de campo. As exigências
ambientais regidas pela legislação vigente segundo IEMNSE-
MATEC também foram consideradas. A metodologia aplicada foi

dividida em quatro etapas: 1) aquisição das informações.; 2) en-
trada e implementação do banco de dados; 3) Análise Geográfica;
e 4) resultados dos modelos de integração. Os métodos utilizados
para a combinação das informações foram o Booleano e o Pro-
cesso Analítico Hierárquico (AHP). Para a técnica booleana, va-
lores entre O e 1 foram atribuídos para cada classe dos mapas
temáticos de entrada, para que estes pudessem ser integrados e
analisados. Já a técnica AHP, permitiu organizar e avaliar a im-
portância relativa entre as evidências, gerando uma equação com
pesos para cada dado e fornecendo um mapa numérico (I\1NT), a
partir do qual foi gerado o mapa de favorabilidade. No mapa de
favorabilidade, foram delimitadas vinte e cinco (25) áreas ideais
para a instalação de aterros sanitários. Entretanto, quando foram
levadas em consideração as áreas de proteção ambiental, esse
número diminuiu para apenas dez (10) áreas ideais. A metodolo-
gia de integração e inferência espacial utilizada neste trabalho
mostrou-se uma ferramenta adequada para o propósito de mapear
áreas ideais e/ou favoráveis à implementação de aterros s.anitári-
os no Distrito Federal, podendo, desta forma, ser importante na
confecção de mapas indicadores para seleção destas áreas. Deve-
se destacar, no entanto, que esta metodologia não deve ser empre-
gada sem o conhecimento prévio do usuário em relação aos pro-
cessos que envolvem o fenômeno estudado, de maneira que este é
exigido em todas fases deste processo, em especial aquelas que
envolvem relações de importância e estabelecimento de pesos
associados ao conjunto de dados utilizado nesta análise.
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MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VAREDURA XL 30 ESEM: USOS E APLICAÇÕES

Francisco Pinheiro Lima Filho} Antonio Eduardo Martinelle, Artejose Revoredo da Silva J

2 DG/PPGG/UFRN, CEP 59078-970, Natal/RN, e-mail: pinheiro@geologia.ufrn.br
2DEG/UFRN, CEP 59078-970, Natal/RN, e-mail: aemart@uol.com.br
J Curso de Química, UFRN, CEP 59078-970, Natal/RN

Com recursos financeiros da Agência Nacional de Petróleo
(ANP) foi adquirido pela Universidade Federal do Rio Grande do

Rio Grande do Norte (UFRN) o primeiro microscópio eletrônico
de vam:dura (MEV), em uma universidade do Brasil, que traba-
lha com pressão ambiente (modelo XL 30 ESEM, da Philips).
Esta compra está em consonância com o objetivo de montar uma
infra-estrutura necessária para atender aos projetos de pesquisa
do setor de óleo e gás (projetos CT -PETRO). O MEV, provisoria-
mente instalado no Departamento de Geologia, faz parte de um
conjunto de grandes equipamentos que constituirão o Centro de
Pesquisas em Petróleo e Gás Natural da UFRN. A aquisição do
MEV serve como suporte às atividades de ensino, pesquisa e ex-
tensão na UFRN, na área de petróleo, gás natural e áreas corre-
latas. Entretanto, por tratar-se de um equipamento de ampla ca-
pacidade operacional, seu uso está aberto também a pesquisado-
res de outras instituições de pesquisa do Nordeste, preferencial-
mente ligados ao CT-PETRO. Dependendo da disponibilidade,
pretend,e-se ainda atender a outros grupos de pesquisas. A seguir

são mostradas as principais características e uso do MEV -XL 30
ESEM. Com ele pode-se obter imagens com aumentos entre 10 e
100.000x, tanto de perfis topográficos, com o detector de elétrons
secundários, quanto de contrastes composicionais, por meio do
detector de elétrons retro-espalhados. A interação de elétrons com

a matéria pennite a obtenção de imagens com profundidade de
foco muito superior às obtidas em microscópio ótico. Um outro
sinal obtido por meio da interação radiação-matéria consiste em
raios-X característicos. A detecção e análise deste sinal por meio
do detector EDAX pennite a avaliação qualitativa ou até mesmo
quantitativa da composição química do material ou de seus mi-
croconstituintes. O modelo ESEM opera em três níveis de pres-
são, desde alto vácuo até o modo ambiental. Suporta pressões de
câmara de amostras de até 10 torr, o que permite a análise de
amostras contendo água na fase líquida. Este modo de operação é
particularmente importante no estudo de amostras geológicas in
natura que contenham água ou óleo em sua constituição. Amos-
tras biológicas também podem ser analisadas sem preparação pré-
via, o que evita a degradação de constituintes orgânicos. É possí-
vel obter imagens de elétrons secundários a 10 torr e em baixa
voltagem (5 kV). A aplicação de maiores voltagens de aceleração
contribui para a rápida deterioração de amostras com estruturas
delicadas. Para atender a esta necessidade faz-se uso do detector
GSED (Gas Secondary Electron Detector). A inclusão do estágio
eucêntrico motorizado, no modelo adquirido, possibilita a obser-
vação de amostras com operação de inclinação sem perda do pon-
to de análise, evitando-se assim ajustes posteriores dos eixos car-
tesianos.

ASSINATURAS ESPECTRAIS DE GOSSANS ASSOCIADOS À MINERALIZAÇÕES DE PB-ZN: UM ESTUDO
BASEADO EM DADOS DOS SENSORES TM E ASTER

Venissa de Souza Lima & Carfos Roberto de Souza Filho
Departamento de Geologia e Recursos Naturais, Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas, Cx. Postal 6152,
13083-970, Campinas, São Paulo, Brasil

Com o advento de sensores mais sofisticados, a exemplo do
recém-lançado sensor Advanced Spacebome Thennal Emission
and Re11ectionRadiometer- ASTER (com resolução espacial de
15m, 2 bandas no visível, 1banda no infra-vennelho próximo, 6
bandas no infra-vennelho de ondas curtas e 5 bandas no infra-
vennelho tennal) a bordo do satélite TERRA, e com o apareci-
mento de novas técnicas para o processamento de imagens de
mais alta resolução espacial e espectral, boa parte dos proble-
mas até:então enfrentados no mapeamento de gossans associa-
dos a mineralizações, a partir de sensores orbitais, podem agora
ser melhor equacionados.

Esse trabalho objetivou analisar, a partir de dados de espec-
troscopia de reflectância e dados dos sensores Landsat TM e
ASTER, as assinaturas espectrais de superficies ricas em óxidos
e hidróxidos de ferro e carbonatos, com ocorrências de chumbo
e zinco associadas, localizadas na Bacia de Irecê, nos arredeo-
res da cidade de Lapão, Estado da Bahia.

Os gossans reconhecidos e amostrados no campo foram ana-
lisados por espectroscopia de reflectância, no intervalo 350-
2500nm, em 1520 bandas nanométricas, com o espectroradiô-
metro FieldSpec-FR. A assinatura espectral dos gossans e seus
constituintes mineralógicos foram detenninados nesse proces-
so. As curvas de reflectância espectral resultantes, re-amostra-
das para as resoluções espectrais dos sensores TM e ASTER,

pennitiram identificar o comportamento espectral previsto dos
alvos nas bandas desses sensores.

O processamento das imagens incluiu um rigoroso procedi-
mento de correção atmosférica a partir do software Atmosphe-
ric CORrection Now-ACORN. Utilizando um modelo de trans-
ferência radiativa (MODTRAN) e dados calibrados dos senso-
res sob investigação, foi possível obter o conjunto dos efeitos
atmosféricos presente nas imagens, 'subtraí-Ios' das mesmas,
derivando dados em reflectância aparente. Numa etapa posteri-
or, as bandas TM e ASTER, compreendendo o espectro refleti-
do e tennal, foram processadas através de uma série de técnicas
convencionais, entretanto, norteadas pelo comportamento espec-
trai previsto dos alvos e análises estatísticas. Com base nas
assinaturas espectrais dos gossans de Lapão (VIS,NIR e SWIR

-produzidas neste trabalho; e TIR - obtidas em bibliotecas es-
pectrais do USGS), foi possível ainda processar as imagens
ASTER, buscando o mapeamento remoto de minerais específi-
cos, constituintes dessas superficies (goetita, hematita, limoni-
ta, siderita, rodocrosita). Técnicas de análises de dados hiperes-
pectrais foram adaptadas para o processamento dos dados AS-
TER, com foco nos algoritmos de desmistura espectral.

Os resultados obtidos se mostraram bastante satisfatórios,
separando, em muitos casos, gossans associados as mineraliza-
ções de Pb-Zn, de superficies lateríticas genéricas.
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MODELAMENTO DE DADOS GEOLÓGICOS EM PESQUISA MINERAL UTILIZANDO LÓGICA FUZZY E
PROBABILIDADE CONDICIONAL

F R. S. Moreira, R. Almeida-Filho e G. Câmara
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE. C. P. 515, São José dos Campos-SP

Lógica fuzzy, probabilidade condicional e processos de to-

mada de decisão (AHP), foram avaliados na integração e análise
espacial de dados geológicos, visando a definição de áreas poten-
ciais à ocorrência de minerais radioativos no maciço alcalino de
Poços de Caldas (). Técnicas de inferência espacial foram aplica-

das segundo um modelo prospectivo baseado em critérios diag-
nósticos, representado pela ocorrência de litologias favoráveis,
feições estruturais e anomalias radioativas. Os critérios diagnós-
ticos litologias favoráveis e anomalias gama-radiométricas foram
convertidos em membros fuzzy, através de funções lineares ope-
radas sob pesos definidos de maneira heuristica. No caso das lito-
logias foram também aplicadas funções lineares, com o objetivo
de espacializar incertezas associadas à localização de contatos
inferidos. Feições estruturais foram espacializadas através de fun-
ções quadráticas, as quais constituíram membros fuzzy ordena-
dos em relação à distância relativa a essas feições. O "ponto de
cruzamento" das funções quadráticas foi definido pela correlação
espacial (probabilidade condicional) dos critérios diagnósticos,
em relação a 48 ocorrências radioativas conhecidas, consideradas
verdades de campo. A etapa final do modelamento constou da
integração das evidências fuzzy (critérios diagnósticos) através

de uma soma ponderada, onde os pesos foram definidos empiri-
camente segundo processo analítico hierárquico (AHP). O resul-
tado, expresso na forma numérica, foi fatiado arbitrariamente em
quatro classes de potencialidade (alta, média, baixa e nula), que

exprimem níveis diferentes de favorabilidade à ocorrência de mi-
nerais radioativos. Cada cenário foi avaliado qualitativa e quanti-
tativamente e os resultados comparados àqueles obtidos por mo-
delamento semelhante. realizado através do método Média Pon-
derada. Na análise qualitativa observou-se o número de ocorrên-
cias minerais mapeadas pelas classes de favorabilidade em cada
modelo. Em ambos, a faixa "alto potencial" encerrou 12 ocorrên-
cias. Entretanto quando se considera a soma das classes "alto" e

"médio potencial" (área = 30KmC) o modelo Fuzzy leva ligeira

vantagem, mapeando 27 ocorrências minerais, contra 24 do mo-
delo Média Ponderada. Na análise quantitativa foi utilizada pro-
babilidade condicional através do parâmetro "Grau de Confian-
ça", para avaliar o caráter explicativo de cada classe de potencia-
lidade em relação às ocorrências minerais. Embora os dois mode-
lamentos tenham apresentado resultados próximos, as classes

"alto" e "médio potencial" do modelo Fuzzy obtiveram valores de
Grau de Confiança maiores, 12,9 e 5,7 respectivamente, em rela-
ção ao modelo Média Ponderada, 12,6 e 4,97. Analisando-se os
desempenhos gerais obtidos pelas duas metodologias pôde-se
concluir que a lógica fuzzy permitiu maior refinamento dos da-
dos, melhorando a forma de representação do padrão de distribui-
ção espacial das evidências ("variável espacial"). A distribuição

dos valores de saída no modelamento fuzzy foi também mais uni-
forme, o que pennitiu maior flexibilidade na definição dos limia-
res de corte das classes de potencialidades (tomada de decisão).

SIG/GOIÁS- GEOLOGIA E RECURSOS MINERAISDE GOIÁS E DISTRITOFEDERAL

Maria Luiza Osório Moreira & Heitor Faria da Costa
Av. Laurício Pedro Rasmussem, 2535 Vila Yate Goiânia GO CEP 74620-030
Telefone(62)202 2540 - Fax (62)202 3377mmoreira@praca.ufg.br

Este trabalho representou um primeiro esforço do Estado de
Goiás em organizar, de fonna sistemática, as informações de
recursos naturais. Para isto partiu-se do trabalho Geología e
Recursos Minerais-l:500.000', concluído pela CPRM/META-
GOlUnB/SMET no final de 1999 apresentando uma síntese das
infonnações geológicas e metalogenéticas disponíveis e atuali-
zadas do Estado de Goiás e Distrito Federal.

A partir de uma primeira análise desta documentação foram
realizadas várias reuniões entre equipes executoras do trabalho
original da CPRM e METAGO e do Departamento de Gestão
Territorial e Divisão de Geoprocessamento da Diretoria de Mine-
ração e Recursos Naturais da Agência Goiana de Desenvolvimento

Industrial e Mineral, a cerca de conceitos, definições e do univer-
so de informações que entrariam na formação do banco, gerando
assim um primeiro modelo conceitual do projeto. O modelo con-
ceitual gerado é fortemente dependente de diferentes pontos de
vista apresentados pelas pessoas que possuíam as informações,
que desejavam informações e de sua interpretação pela equipe
que elaborou o modelo. Embora não exista uma solução única, o

modelo gerado, no entanto, procurou compatibilizar as várias vi-
sões envolvidas gerando um produto final interativo.

O SIG_GOIÁS .- Geologia e Recursos Minerais de Goiás e
Distrito Federal, corte cartográfico 1:250.000, compreende a in-
tegração de um banco de dados geoespacial composto basica-

mente dois tipos de repositórios: um, onde são armazenadas as
feições geográficas (pontos, linhas, polígonos, etc) e outro, onde
são armazenadas as informações alfanuméricas que complemen-
tam as descrições destas feições. A integração deste ambiente

foi realizada por um Sistema de Informação Geográfica (Arc Vi-
ew, Arc/Info) onde as informações gráficas são gerenciadas pelo
próprio SIG e as informações temáticas alfanuméricas são ge-

renciadas por aplicativo embutido no SIG (DBASE).
A criação de um mapa associado a um ambiente de SIG en-

volve duas fases: a digitalização dos elementos gráficos e a sua
incorporação ao SIG. Neste caso em particular, as duas etapas
foram completamente dissociadas uma vez que as entidades grá-
ficas foram migradas do ambiente de CAD (Maxi-Cad).

O desenvolvimento do banco de dados compreendeu várias
fases: Levantamento e Análise de Requisitos, Projeto Conceitu-
ai, Projeto Lógico e Físico, Projeto de Transações Básicas e
Implantação do banco propriamente dito. Devido às parti.culari-

dades próprias do desenvolvimento de um banco com caracte-
rísticas espaciais e levando em consideração ainda limitações
do prazo e pessoal disponível, foram feitas adaptações em algu-
mas destas etapas para adequar as estruturas de dados projeta-
das à utilização pretendida.

O produto final foi disponibilizado na fonna de um CD con-
tendo um visualizador - ArcExplorer, um projeto por folha
1:250.00 (34 folhas) contendo os temas geologia, contatos. fra-
turas, estruturas, dobras, diques, potencial metalogenético, ocor-
rências minerais além de drenagens, localidades, malha viária,
limites municipais.
I Lacerda Filho, Jofre Valmório de et ali. Geologia e Recursos Minerais
do Estado de Goiás e Distrito Federal... Programa Levantamentos Geo-
lógicos do Brasil - Escala I :500.000. Convênio CPRtVl/SMET-GOI
METAGO/UnB
Goiània - GO 1999
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PERFIS GEOFíSICOS COM GEO-RADAR - GPR, NA REGIÃO DE DIAMANTINA, MG.

Soraya de Carvalho Neves', Adolf Heinrich Horn2 & Paulo Roberto Antunes Aranha2

'IGC-UFMG - bolsista doutorado

2DeGeIlCPMTC-IGC-UFMG

Durante os trabalhos de investigação geológica sobre os fos-
fatos quc ocorrem na região de Diamantina foram selecionados
quatro áreas para serem investigadas com GPR: Serra da Miú-
da, Fazenda Formação, Fazenda Casa da Telha e Fazenda Ban-
deirinha. Na seleção das áreas a serem pesquisadas considerou-
se que as ocorrências de fosfatos de AI-Fe são significativas e
que o método geofisieo auxiliaria na definição dos contatos e da
estrutul'ação das unidades.

Os levantamentos com o GPR foram realizados com ante-
nas de 50 MHz, mantendo-as em distâncias constantes (2m).
Este procedimento é conhecido como "common offiet". Para cada
seção fi}i feito, pelo menos, um levantamento CMP - "common

midpoint " para a obtenção do perfil de velocidade da propaga-
ção da onda EM (eletromagnética) na área. Para o processamen-

to dos dados obtidos utilizou-se o programa GRADIX.
Serra da Miúda: Nos xistos as reflexões da onda EM são

bem definidas com fraturamento evidente e mostrando uma on-
dulação nos planos da foliação, com dobramentos suaves, assi-
métricos, de vergência para oeste. O filito Hematítico também
apresenta uma boa definição com base na amplitude das refle-
xões, sendo às vezes obliterada pelo efeito da onda superficial e
pela persistente clivagem de crenulação.

Fazenda Bandeirinha: No caso, os quartzitos são caracte-
rizados por amplitudes menores marcadas por uma coloração
mais clara e fraturamento incipiente, principalmente no topo da
porção SW. Os xistos apresentam imagens bem definidas, fa-

Ihamentos menos proeminentes mergulhando para SW e persis-

tente clivagem verticalizada.
Fazenda Casa da Telha: Neste perfilo filito hematítico

apresenta imagem distorcida pelo onda superficial, mas pode-se
distinguir algumas linhas próximas da foliação, O quartzito é evi-

denciado pelas amplitudes menores, fTaturamento mal definido.
Nos xistos as amplitudes são maiores, com padrão de fi"aturamen-
to de direção NE e persistentes clivagens verticalizadas.

Fazenda Formação: As reflexões da onda EM nos quartzi-
tos apresentam-se relativamente definidas, mas nota-se uma sub-
horizontalidade dos estratos. Os xistos apresentam reflexões mais
nítidas, os ftaturamentos são maiores, paralelos com direção NW.
megulhando 500 a 700 para leste e clivagem verticalizada.

Resultados: Constatou-se uma posição sub-hOlizontal das
unidades, com planos de falhas mergulhando para leste ou oes-
te. Foi possível investigar até uma profundidade de cerca de 40m
e determinar cinco unidades. Após a onda direta superficial, de
l-2m, aparece uma zona de 4-8m com reflexões de baixa ampli-
tude, relacionada aos quartzitos. Depois dc 8-l5m uma zona com

reflexões mais proeminentes, referente às metabrechas e/ou
metaconglomerado. Abaixo dos 15m existe uma zona, com mui-
tas reflexões com características similares, porém a amplitude
vai diminuindo com a profundidade, interpretado como sericita-
quartzo-xistos com intercalações de quartzitos micáceos e fili-
tos. Numa profundidade de aproximadamente 35-40m ocoo'em
reflexões inferi das, referentes a um provável contato entre os
xistos e o embasamento cristalino,

Apoio: CAPES, CNPq, CGE, CPMTC

COMPARAÇÃO ENTRE TÉCNICAS DISTINTAS DE ANÁLISE ESPACIAL PARA O MAPEAMENTO DE
FAVORABILlDADE MINERAL - O USO DA ABORDAGEM KNOWLEDGE-DRIVEN COMO COMPLEMENTO A

DATA-DRIVEN

Rodrigo P Nóbrega e Car/os Roberto de Souza Filho
Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, São Paulo

O uso de Sistemas de lnfoollações Georreferenciadas (SIG)
aplicado à exploração mincral é atualmente de domínio comum,
e inúmeras técnicas foram desenvolvidas para auxiliar na inter-
pretação e análise de dados espaciais. A análise espacial pode
ser definida como um processo de inferência de significados a
partir dos dados, sendo útil para a predição de áreas de favorabi-
lidade. Em pesquisa mineral, mapas de favorabilidade represen-
tam áreas classificadas (ou ordenadas) que indicam um maior
ou menor potencial de ocorrência de depósitos minerais ainda
não descobertos. As técnicas de mapeamento de potencial mi-
neral sã.o divididas em duas abordagens: a knowledge-driven
(guiada pelo conhecimento), onde os parâmetros do modelo de
mineralização são definidos por um especialista, e que compre-
ende os métodos de lógica booleana efiIZZY,e a crença Demps-
ter-Shafer; e a data-driven (guiada pelos dados), na qual o mo-
delo é calculado a partir dos dados (ocorrências conhecidas),
compreendendo os métodos da Regressão Logística, Pondera-
ção de Evidências e Redes NeUl'aisArtificiais.

A abordagem knowledge-driven é comumente utilizada em
áreas cujo conhecimento geológico é considerável, embora a lo-
calização de depósitos conhecidos não seja necessária -. o mo-
delo metalogenético definido por um especialista se encarrega

de realçar as áreas potenciais através da combinação dos dife-
rentes metalotectos.

A abordagem data-driven, por sua vez, permite o uso de
depósitos conhecidos como função de entrada para a definição
de uma assinatura geológico-geoquímico-geofisica destes de-
pósitos, explicitando o modelo a partir dos próprios dados utili-
zados.

Neste trabalho, duas técnicas de análise espacial com abor-
dagens distintas, mas simultaneamente complementares, foram
comparadas: a aplicação da lógicafuzzy na definição de árcas de
favorabilidade para minerais cujas ocorrências são conhecidas
foi utilizada como complemento à análise por Redes Neurais,
que evidencia alvos de prospecção a partir dos dados. O estudo
foi realizado na região centro-oriental do estado da Bahia, pró-
ximo ao município de Itaberaba, e consistiu na identificação de
novas áreas potenciais para a produção de amianto. Áreas favo-
ráveis indicadas pelos dois métodos foram classificadas com
dupla confiabilidade, uma vcz que o resultado evidenciado pe-
los dados foram verificados junto ao resultado evidenciado pelo
modelo conceitual. A modificação do parâmetro utilizado no
operador filZZYgama permitiu definir ainda uma faixa de confi-
abilidade dos alvos.
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MODELAMENTO DE DEPÓSITOS TECNOGÊNICOS GARIMPEIROS NA CHAPADA DIAMANTINA - BA-HIA
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A região das Lavras Diamantinas, na Bahia, sofreu modifi-
cações ambientais provocadas por 160 anos de atividade garim-
peira, especialmente em Lençóis, Andaraí, Palmeiras e Mucu-
gê. Tais modificações consistiram na redução do relevo topo-
gráfico e na fonnação de depósitos tecnogênicos que atingiram
dimensão regional e afetaram a paisagem original da Chapada
Diamantina. Depósitos tecnogênicos são depósitos sedimenta-
res produzidos por ação humana (Nolasco, 2002).

Empregou-se uma combinação Bayesiana de mapas de geo-
logia, geomorfologia, relevo atual, solos e vegetação, para mo-
delar, a partir dos dados observados nas proximidades de garim-
pos antigos e atuais, a extensão dos depósitos tecnogênicos for-
mados durante este intervalo de tempo. Em cada local inspecio-
nado procedeu-se a descrição e caracterização dos depósitos, do
meio físico atual, entrevista com garimpeiros, antigos morado-

res, coleta de amostras e levantamento fotográfico do local. Es-
tes locais serviram de treinamento para identificar os atributos
espaciais críticos ou critérios relacionados à fonnação de cada
tipo de depósito tecnogênico.

A estimativa dos depósitos tecnogênicos garimpeiros for-
mados na região de Lavras Diamantina na Bahia posssibilitou
caracterizar a extensão das atividades garimpeiras no passado e
dimensionar seu papel na modificação da paisagem. A utiliza-
ção de métodos de geoprocessamento para este fim demonstrou
tratar-se de uma poderosa ferramenta de modelamento, ajudan-
do a simular, com maior precisão, a provável configuração ori-
ginal da paisagem anterior à exploração garimpeira.

Palavras-chave: depósitos tecnogênicos, geoprocessamen-
to, garimpos de diamante, Chapada Diamantina, reconstru-
ção paleoambiental
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A região correspondente a partes das serras da Mantiqueira
e do Mar, abrangendo o alto-médio rio Paraíba do Sul e parte do
litoral norte paulista, é constituída por uma grande complexida-
de litológica-estrutural, com variações climáticas acentuadas
devido às grandes diferenças morfoaltimétricas, e distintas for-
mas de relevo decorrentes das interações entre litologia-clima-
tectônica e pela ação dos diferentes ciclos modeladores da fisio-
grafia. Ultimamente, essa região tem sido freqüentemente estu-

dada através do uso de técnicas de sensoriamento remoto e sis-
tema de infonnação geográfica, principalmente com a incorpo-
ração e a caracterização de unidades e de coberturas de altera-
ção intempérica, em função da existência, em nosso território,

de extensas regiões sob a influência de climas tropical e subtro-
pical, freqüentemente com altos índices pluviométricos, consi-

deráveis espessuras de material alterado e com diferentes está-
gios de alteração, proporcionando a necessidade do conhecimento

das características física, química e pedogenética dos horizon-
tes constituintes e suas inter-relações com o meio físico. Os tra-
balhos desenvolvidos compreenderam a compartimentação re-
gional do meio físico em unidades fisiográficas, morfoestrutu-
rais, pedológicas, litológicas e estruturas geológicas com o fim

de definir zonas e subzonas geoambientais. O zoneamento geo-
ambiental é uma parte do processo de planejamento de uso da
terra, com a defínição de áreas texturalmente homogêneas, se-
gundo suas características naturais, avaliadas em função de suas
potencialidades e limitações, com o propósito de detenninar suas
necessidades de manejo ou conservação e a sua tolerância às
intervenções do homem. Para a detenninação e cartografia do
mapa de zonas e subzonas geoambientais foram preestabeleci-

das algumas características mínimas necessárias, tais como: a)
as zonas geoambientais devem ser regiões delimitadas por rup-
turas de declive (geralmente associadas a limites geológicos e
eventualmente a limites erosivos) e descontinuidades estrutu-

rais (discordâncias e falhamentos); b) as zonas geoambientais
preferencialmente devem estar sempre associadas a unidades
geológicas e/ou unidades litológicas predominantes; c) as zo-
nas geoambientais podem ser subdivididas em função de algu-
mas variáveis que condicionam a configuração das fonnas de
relevo e seus respectivos graus de alteração intempérie a; d) as
variáveis consideradas podem ser as unidades fisiográficas ou
tipos de paisagens, o grau de dissecação, anomalias morfoestru-
turais, diferenças edafoclimáticas e morfométricas de hlpsome-
tria; e) as zonas geoambientais devem considerar os processos
específicos de alteração intempérica ou o tipo de colóide intem-
périco predominante (paragênese do colóide); j) as zonas geo-
ambientais podem ser representadas pela combinação ele letras
e números romanos e arábicos, ou pela combinação de letras
maiúsculas e minúsculas, previamente estabelecidos. A nomen-
clatura das zonas e subzonas geoambientais da região do alto-
médio Paraíba do Sul foi emprestada da designação litológica
predominante na unidade delimitada. O zoneamento geoambi-
ental assim detenninado pode ser relacionado com o planeja-
mento ambiental (múltiplas aplicações), e fornecer importantes
subsídios, por exemplo, para a definição de prioridades em obras
de engenharia, recursos hídricos, uso agrícola, planejamento ter-
ritorial, proteção ambiental, dentre outros. Recentemente, foi
desenvolvida uma metodologia de ponderação de valores a ma-
pas temáticos, com o uso da técnica Fuzzy e de álgebra de ma-
pas utilizando a operação matemática Analytical Hierarchy Pro-
cess (AHP), visando a geração de um mapa síntese, com a deno-
minação de carta de aptidão física para a implantação de rodovi-
as. Como estudo de caso, realizou-se o mapeamento das infor-
mações de pedologia, litologia, físiografia, declividade, uso e
cobertura da terra, densidade de lineamentos e de cruzamentos
de lineamentos, para o prolongamento da rodovia Governador
Carvalho Pinto.
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As rochas carbonáticas da região de Vazante-Paracatu-Jõao
Pinheiro, em Minas Gerais, no vale do Alto rio Paracatu são im-
portantes tanto pelo aspecto econômico (calcário, jazidas associ-
adas de Pb e Zn) mas também como aqüíferos. Devido às condi-
ções favoráveis, desenvolveu-se na área o relevo cárstico, cuja
expressiio mais típica são as dolinas e a drenagem subterrânea.
Ressaltando ainda a importância da área em apreço, algumas do-
linas contêm depósitos potencialmente econômicos de espongili-
to em suas depressões. O objetivo da investigação foi utilizar téc-
nicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto para auxiliar
na delimitação de domínios com predominância de rochas carbo-
náticas mascaradas por coberturas indiferenciadas recentes, atra-
vés da detecção de depressões topográficas de origem cárstica. A
presença de dolinas nesse contexto geológico é evidência indireta

e clara da existência dos carbonatos em subsuperficie. Visando
aproveitar esse fato em uma técnica de mapeamento geológico,
foi feita a classificação de imagens Landsat TM5 baseada na res-
posta espectral dessas depressões cársticas. Como abordagem sim-
plificadora, para diminuição da extensão das grandes áreas-alvo,
foi feita uma prévia seleção de áreas, aplicando-se critérios geo-
morfológicos obtidos pela análise de mapas hipsométricos digi-
tais e perfis topográficos confeccionados, utilizando-se Modelo
Digital de Terreno (MDT). Assim, foram eliminadas áreas cujas

caracteristicas de relevo não se apresentavam favoráveis ao de-
senvolvimento de feições cársticas. A classificação automática do
tipo denominado classificação supervisionada de imagens multi-

espectrais exigiu a definição antecipada de classes temáticas atra-
vés de fotointerpretação convencional. Após algumas expelimen-
tações preliminares, optou-se pela técnica de classificação multi-
espectral da máxima-verossimilhança (MaxVer). Os resultados
assim obtidos foram melhorados com a aplicação de uma nova
classificação baseada nas propriedades morfológicas das dolinas:
área e elongação dos candidatos à dolina. Para o estabelecimento
de parâmetros de classificação morfológica foi executada uma
amostragem e calculadas as estatísticas de 470 dolinas selcciona-
das por fotointerpretação. A construção de uma matriz de correla-
ção entre os diversos parâmetros morfológicos medidos das amos-

tras permitiu selecionar aqueles com maior independência. Previ-
amente à classificação morfológica dos objetos candidatos à doli-
na, foram aplicadas baterias de filtros visando a diminuição do

ruído causado por píxeis isolados ou buracos nos objetos maio-
res. Os resultados da classificação espectral combinados com a
pré-seleção auxiliar hipsométrica e encadeados com a classifica-
ção morfológica produziram resultados satisfatórios pennitindo a
detecção de dolinas automaticamente e atingindo os objetivos pro-
postos de mapeamento preliminar sem controle de campo.

INFORMAÇÕES LANDSAT5/TM E AEROGAMAESPECTROMÉTRICAS APLICADAS AO MAPEAMENTO

GEOLÓGICO A OESTE DE GARANHUNS (PE), MACiÇO PE.AL, PRovíNCIA BORBOREMA

Liliana S. Osako/, Adejardo F. Silva Filho/, Neivaldo A. Castro2
/DGEO/UFPE, 2GMG/USP

Os dados adquiridos pelos sensores remotos (Landsat5rrM e
aerogamaespectrômetro) foram processados com a aplicação de
técnicas específicas de Processamento Digital de Imagens (POI),
através das quais as carateristicas espectrais, estruturais e radio-
métricas foram realçadas com a finalidade de obter informações
adicionais ao mapeamento geológico. A área estudada compreen-
de l500km2 e situa-se a oeste de Garanhuns (PE), porção central
do Maciço PE-AL, Província Borborema. Geologicamente é ca-
racterizada pela ocorrência de rochas metamórficas de alto grau
paraderivadas (quartzitos, calciossilicáticas, biotita gnaisses-mig-
matito granadíferos) e ortoderivadas (anfibolitos, anfibólio-gnais-
ses migrnatito), além de granitóides de composição monzograní-
tica a granodiorítica. Como resultados preliminares são aqui apre-
sentados: a) a identificação de comportamentos espectrais distin-
tos de algumas unidades litológicas, b) as principais feições estru-
turais tanto de cárater dúctil como rúptil, e c) a distribuição espa-
cial dos canais radiométricos de D, Th, K e Contagem Total (CT).
As imagens do Landsat5rrM utilizadas correspondem a cena 215/
66 e foram obtidas durante o período de estiagem na região (Dez!
1997). A interpretação de imagens em clima semi-árido é favore-
cida pelo manto de alteração pouco desenvolvido e pela pouca
influência da cobertura vegetal. POltanto, a geração de composi-
ções coloridas apresentaram bons resultados, na qual RGB543
destacou áreas com argilominerais associadas a alteração de gnais-
ses-migmatito em vermelho a róseo, a vegetação ao longo das
drenagens e em regiões de alta altitude em verde, áreas enriqueci-
das em Óxidos e hidróxidos de ferro em azul escuro a roxo associ-
adas a ocorrência de calciossilicáticas e de porções mais xistosas

dos gnaisses paraderivados e granitóides geralmente com tona-
lidade branca. A subtração das bandas 5-7, 4-3, e 3-1 em RGB
também apresentou resultados similares, no entanto realçando
melhor as áreas enriquecidas em argilominerais, vegetação e
óxido-hidróxidos de ferro, respectivamente. Lineamentos de re-
levo negativo e positivo foram extraídos, sendo que os de cará-
ter dúctil apresentaram direções variadas definindo muito bem
formas sinuosas e localmente dobramentos presentes. Lineamen-
tos associados a estruturas rúpteis apresentaram direções prefe-
renciais NE-SW espacialmente bem distribuídas por toda a área
de estudo. As informações aerogamaespectrométricas utilizadas
foram obtidas pelo Projeto Cariris-Velhos (CPRM, 1976) atra-
vés de linhas de vôo N-S espaçadas em 2km. Das diferentes
imagens geradas ressaltam-se: 1) os quartzitos caracterizam-se
invariavelmente por baixos valores radiométricos; 2) os biotita
gnaisse-migmatito granadíferos e calciossilicáticas apresentam-
se com valores radiométricos baixos a médios; 3) as rochas me-
tamórficas ortoderivadas e os granitóides apresentam valores ra-
diométricos médios a altos. Algumas anomalias radiométricas
isoladas de D, Th e CT con'espondem com a ocorrência dc gra-
nitóides, mas devido ao largo espaçamento entre as linhas de
vôo estas infOlmações serão melhores avaliadas através da aná-
lise dos perfis radiométricos com os dados geológicos. A análi-
se de imagens considerando simultaneamente tanto as informa-
ções geológicas como as de sensoriamento remoto acima des-
critas constituíram-se numa importante ferramenta utilizada no
aprimoramento da cartografia geológica existente na porção cen-
tral do Maciço PE-AL.
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A parametrização de depósitos antigos e recentes para carac-
terização de reservatórios influenciados por processos de maré
envolve a aquisição, visualização e manipulação de dados diver-
sos. O presente trabalho apresenta os resultados preliminares dos
dados obtidos no âmbito do Projeto CT -PETROI Estratigrafia Fí-
sica de depósitos de maré como análogos na predição de reserva-
tórios em subsuperficie-Poti-Maré. As técnicas usadas incluem
sensoriamento remoto, elaboração de modelos digitais de terreno
(MDT), GPR, perfuração de poços rasos com testemunhagem
continua e perfil agem, leitura de facies e caracterização de análo-
gos recentes. O sistema ArcView 8.1, desenvolvido pelo Envi-
ronmental Systems Research Institute (ESRI), USA, é a platafor-
ma utilizada no presente trabalho, conjuntamente com as bases de
dados alfanuméricos proveniente de um sistema de gestão de da-
dos em formato Access. O SIG "POTIMARE" será constituído
por três subprojetos correspondentes as diferentes áreas de traba-
lhos onde cada um dos subprojetos estará composto de dados ve-
toriais, raster e TTN. Os dado vetorial estarão organizado em quatro
níveis principais Çtopografia, geologia, interpretações de sensori-
amento remoto e interpretações de dados geofisicos). Os dados

raster estarão formados pelos diferentes produtos de se:nsoria-
mento remoto enquanto que os dados TIN estarão representados
pelos MDT os quais serão confeccionados empregando a digitali-
zação das curvas de níveis das cartas topográficas, assim como
dados de estações totais obtidas no campo. Algum dos dado a
serem incorporado ao SIG serão previamente tratado, processado
e analisado. O processamento digital de imagens de satélite, de
fotografias aéreas e fotografias aéreas de pequeno formato, con-
juntamente com o processamento de dados geofisicos do Radar
de Penetração em Solo (GPR) e da perfilagem geofisica (Raios
Gama, Ressistividade, Potencial Espontâneo) incorpora diferen-
tes layers de dados. A base de dados alfanuméricos estará forma-
da pelos dados coletados no campo sendo as principais tabelas as
de Pontos de campos, Amostras de Campo, Geometria e Forma-
ção. O emprego do Access permitirá o uso de formulários para
entrada de dados e visualização no campo. O SIG POTIMARE
mostrara o inter-relacionamento e a associação entre dados espa-
ciais e não-espaciais. Como resultado existirá uma base d,~dados
geográficos integrados no qual se poderá visualizar, consultar e
recuperar o conteúdo.

AVALIAÇÃO REGIONAL DO POTENCIAL DE PRODUTIVIDADE DEAQüíFEROS CRISTALINOS EM UM
SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG)

Mônica Mazzini Perrotta & Elizete Domingues Salvador
CPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG - SP
Tel: (lI) 3333 4721, E-mail: perrotta@cprm.gov.br

Em aqüíferos cristalinos a produtividade dos poços de cap-
tação de água subterrânea está relacionada, principalmente, à
presença de estruturas rúpteis, de forma que a alta densidade,
conectividade e abertura das fTaturaspresentes favorecem a per-
colação e o armazenamento da água. No intuito de se reconhe-
cer, em escala regional, áreas com tais características favorá-
veis, desenvolveu-se em SIG um método de avaliação da pro-
dutividade em aqüíferos cristalinos. Este método, aplicado ao
aqüífero cristalino aflorante na região da porção paulista das
bacias dos Rios Pardo e Mogi-Guaçu, baseia-se na correlação
entre a vazão específica de poços, a distância destes a partir de
estruturas regionais e seu posicionamento em mapas de densi-
dades de lineamentos.Os dados dos poços utilizados constam
da base SIAGAS da CPRM e da base de poços selecionados do
DAEE. No universo de 71 poços os valores mínimo e máximo
de vazão específica são, respectivamente, 0,01 m3/h1m e 8,33
m3/h1m,a mediana é de 0,14 m3/h1m, e a média é 0,58 m3/h1m,
com desvio padrão de 1,45. A média diminui para 0,26 m3/h1m,
com desvio padrão de 0,31, quando são excluídos os valores
anomalamente altos com relação à distribuição (maiores que 3
m3/h/m). Os lineamentos foram extraídos de imagens digitais
do satélite LANDSAT-TM5 realçadas por filtragens nas dire-
ções 45° e 300°. A partir das estruturas regionais, geraram-se em
SIG mapas de isodistâncias com corredores de proximidade de
50 em 50 m até 400 m de distância dos lineamentos nas suas
diversas direções. Verificou-se que a vazão específica média
dos poços próximos até 400 m de qualquer direção de grandes
lineamentos é 0,84 m3/h1m, maior que a média de poços não
próximos a lineamentos, que é de 0,27 m3/h1m. Evidenciou-se
ainda como mais favorável a direção N30W seguida de N45E e
N30E, de forma que os poços localizados em suas áreas de abran-

gência possuem vazão específica média de 1,31 m3/h1m.Os po-
ços não influenciados pelas direções principais contam com va-
lores de vazões específicas médias de 0,26 m3/h1m.Esta primei-
ra análise confirmou a correlação positiva da produtividade com
as estruturas rúpteis. Após a extração detalhada de feições retilí-
neas do relevo foram selecionados os seguintes intervalos de
direções: 0° a 180°, 10° a 35°, 36° aSSo, 56° a 70°,71 ° a 100°,
101° a 125°,126° a 145°,146°a 170°, 171°a 190°.Para cada
intervalo elaborou-se um mapa de densidade de lineamentos
considerando-se o comprimento acumulado de traços em uma
célula quadrada de 500 m. Os mapas contam com 5 classes de
densidades crescentes. Após avaliação da correlação estatística
entre a produtividade dos poços e o posicionamento destes nos
mapas de densidade, considerando-se a proporção de área das
classes, verificou-se que a produtividade tende a aumentar com
o aumento da densidade, especialmente a partir de 1600 m de
comprimentos acumulados, no caso do mapa do total de linea-
mentos (direções de Oa 180°). Na análise individual de favora-
bilidade para cada direção e combinações entre elas, mostra-
ram-se como mais potenciais as direções N45E e N30W, nesta
ordem, e, principalmente, quando combinadas.

Diante dos resultados obtidos e observando-se que a pro-
dutividade é mais elevada em poços perfurados em granitói-
des gnáissicos do que em migmatitos e gnaisses, elaborou-se
um mapa de potencial idade para água subterrânea cujas clas-
ses apontam áreas com diferentes graus de probabilidade de
poços atingirem vazões específicas superiores a média regio-
nal de 0,26 m3/h1m.Na combinação dos mapas utilizou..se uma
ponderação de pesos, estes mais elevados para áreas mais fra-
turadas e com maior densidade de lineamentos nas direções
N45E e N30W.
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GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES DOS PEGMATITOS DA REGIÃO DE PARELHAS ATRAVÉS DE UM SIG

Reinaldo A. Petta; Fábio Valério Câmara Xavier; Thomas F. C. Campos
Departamento de Geologia UFRN - Campus Universitário - Natal- 59072-970
petta@geologia.u{rn.br - (084) 215-3808

Em um convênio do DG/UFRN, SENAI, FIERN e PADCT
m, foi montado um projeto que teve como objetivo, avaliar a
potencialidade mineral dos corpos pegmatíticos da região do
Seridó (RN), para aplicação na indústria cerâmica. Para geren-
ciar a enorme quantidade de dados geológicos e informações
tecnológicas geradas, além de mapas e de arquivos digitais de
imagens. foi organizado um SIG voltado para a análise espacial
destas jazidas, visando viabilizar o armazenamento destes da-
dos, e a sua fácil manipulação pelo cliente final, no caso os em-
presários do setor cerâmico.

O sistema de informações foi planejado para agregar em seu
banco d,e dados, as informações coletadas pelo projeto, tais
como:- nome da ocorrência e fotos ilustrativas dos locais, geo-
referenciamento das jazidas por coordenadas UTM, referências
sobre o proprietário da lavra e da terra, vias de acesso e suas
condições de utilização, aspectos fisiográficos, com destaque
sobre as condições de infra-estrutura, situação e tipo de lavra
atual, litologia e estratigrafia de cada ocorrência analisada, des-
crição e a avaliação técnica de cada corpo, como também os
dados referentes à geologia, hidrografia, topografia, rodovias,
áreas urbanas, e empresas do ramo, já instaladas na região estu-
dada. As.sociado a este banco de dados, e ao mesmo tempo ser-
vindo como apoio ao georeferenciamento e mapeamento das
ocon'ências, estariam as imagens de satélite, os mapas geológi-
cos regionais e locais, os mapas topográficos e os mapas temáti-
cos que seriam gerados no decorrer do projeto.

O projeto compreendeu as seguintes etapas: (i)- procedi-
mentos geológicos de campo; (ii)- tratamento e aquisição dos

dados; (iii)- construção da base cartográfica (geologia, solos,
geomorfologia, planialtimetria etc.); (iv)- constl1lção da base de
dados alfanuméricos; (v)- modelagem de dados; e (vi)- testes de
aplicação da metodologia.

A base cartográfica, estabelecida através dos mapas topo-
gráficos das folhas SB24-Z- V-2 e SB24-Z- V-4 (Parelhas e
Equador), na escala de I: 100.000, foi posteriormente trans-
portada para o meio digital através de um scanner de tambor,
sendo posteriormente vetorizados de forma semi-automática
(R2V e CAD), georeferenciados pelas coordenadas UTM, da-
tum Córrego Alegre e, tiveram sua precisão cartográfica aferi-
da por pontos tomados por GPS, quando da execução dos tra-
balhos de campo e, através da sobreposição em imagens de
satélite SPOT e Landsat. As diversas amostras coletadas em
cada jazida, também tiveram suas coordenadas plotadas em
mapa e foram numeradas de acordo com a localização das ocor-
rências minerais. O mapa geológico, usado como base de refe-
rência espacial, foi digitalizado, e sobre ele foram criados di-
ferentes layers para cada tema do projeto, como topografia,
hidrogeologia, corpos cadastrados, corpos estudados, e outros
mapas temáticos. Esta base foi exportada em padrão DXF e
depois convertida para DWG que é o padrão ArcView. A sepa-
ração em layers, contendo apenas pontos, linhas ou poligonos,
tornou praticamente automática a criação das coverages du-
rante a conversão. O Banco de Dados foi elaborado de forma a
fornecer os atributos dos dados alfanuméricos sobre caracte-
rísticas dos corpos pegmatíticos, e após análise, os dados fo-
ram classificados segundo os diversos temas.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS APLICADO AO GERENCIAMENTO DOS ASPECTOS DE
EROSÃO E DESERTIFICAÇÃO

Reinaldo A. PettaJ & José de Arimatéia da Cunha]
1- Departamento de Geologia - Univ. Federal do Rio Grande do Norte Campus Universitário 59072-970 - Tel. (84) 215.3810) -
petta@geologia.ufrn.br
2- PÓsgraduação em Geociências - UFRN - Campus Univ. Natal/RN - CEP 59072-970 - Te!. (84) 215.3810) - ariol@bol.com.br

Este trabalho reporta os métodos de análise e modelagem de
um sistema de geo-infonnação, utilizando-se técnicas de geo-
processamento em nível sub-regional, aplicado à pesquisa e ava-
liação de processos erosionais e de monitoramento de áreas ru-
rais degradadas com possíveis degeneração para processos de
desertifícação, tendo como finalidade, se realizar um planeja-
mento para uso e ocupação dos solo no município de Serra Ne-
gra do Norte/RN-Brasil. As características típicas desta região

são a semi-aridez, com altas temperaturas e precipitações muito
baixas e mal distribuídas, vegetação e solos rasos o que favore-
cem seu transporte ou parte de seus componentes, ocasionado
em sua maioria pela ação da água, (chuvas e enxurradas), do
vento e da ação antrópica, além da própria erosão natural.

O trabalho explora as interações dos fenômenos naturais com
modelos de simulação, permitindo a abstração de indicadores
potenciais de modelamento para detectar e gerenciar os fatores
de risco na erodibilidade em confronto com declividade, perme-
abilidade do solo, e unidades geotécnicas. Aplicou-se a tecnolo-
gia de orientação a objetos ao desenvolvimento do sistema de
geo-informação, e a tradução dos resultados da análise num

modelo lógico relacional que possibilita oferecer uma estrutura
de consulta simples e eficaz.

O protótipo do aplicativo proporciona a simulação de cená-
rios considerando as hipóteses do usuário em relação ao balan-
ço entre modelos de erosão de solos e sistema de previsão de
desenvolvimento de áreas degradadas e em processo de deserti-
ficação. A interface pode oferecer a calibração dos parâmetros
dos modelos de forma facilitada, manipulação de valores em
mapas temáticos, integrando o conhecimento do campo com in-
terações dos modelos. As etapas do estudo consistiram desde o
levantamento de informações pré-existentes, servindo de base
para mapeamentos em escalas maiores, trabalho de campo e
ensaios de laboratório dos perfis feitos em cada unidade de solo,
culminando com a produção dos mapas básicos, destacando os
mapas do substrato geológico, topográfico, vegetação e, a partir
da integração das informações contidas nesses mapas, e mais o
mapa das unidades solos, obteve-se a carta derivada, a qual apre-
senta a área de vulnerabilidade à erosão.

Palavras Chaves: SIG, Erosão, Solos, Desertificação, Pla-
nejamento Municipal
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SIG PROJETO ACAJUTIBA-APORÁ-RIO REAL (BA) -INFORMAÇÕES BÁSICAS MULTIDISCIPLlNARES
SOBRE O MEIO FíSICO

Maria Angélica Barreto Ramos & Antônio José Dourado Rocha
CPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-SA
Tel: (71) 230 9977, E-mail: mabr@cprmba.gov.br

o Projeto Acajutiba-Aporá-Rio Real, desenvolvido pelo Pro-

grama Informações para Gestão Territorial, em execução pela

CPRM-Serviço Geológico do Brasil, abrange uma área de 1.678
km2, situada na Região Econômica Litoral Norte, no estado da

Bahia.

A implantação desse projeto foi motivada pela necessidade

de promover o levantamento de uma linha de produtos voltados

para a geração de informações básicas muItidisciplinares sobre

o meio t1sico, com vistas a fornecer subsídios à organização do
espaço tenitorial dos referidos municípios.

As atividades técnicas do projeto abrangeram a realização

de um estudo climático, alem da elaboração dos seguintes ma-
pas, na escala I ,00.000, acompanhados dos respectivos relató-

rios: geológico, geomorfológico, hidrogeológico, hidroquími-

co, pedológico, de uso atual das terras, de capacidade de uso das

terras, de vegetação, risco de erosão, geoambiental e seleção de

áreas para disposição de resíduos sólidos urbanos.

O objetivo desse trabalho é a apresentação do conteúdo téc-

nico do projeto em meio digital. Essa apresentação está dividida

em dois blocos:
a) o primeiro apresenta os relatólios e mapas na forma de hi-

per-textos utilizando o programa Adobe Acrobat Reader;
b) o segundo traz os bancos de dados, fotografias e mapas ve-

toriaislimagens dos diversos temas cadastrados, através de
um Sistema de Informações Geográficas que utiliza o Pro-
grama Exibe (programa view do Sistema Geoexp).
Os dados vetoriais foram digitalizados em ambiente MAXI-

CAD, e posteriormente importados, trabalhados e consistidos.
Informações tabulares (com coordenadas x e y), como recursos
minerais, poços tubulares e fotografias foram incorporadas em
formato ParadoxoPosteriormente todos estes dados foram orga-
nizados no Sistema Geoexp e disponibilizados através do Pro-
grama Exibe.

A disponibilização dos dados do projeto em um Sistema de
Informações Geográficas ~SIG, permite que os mesmo:, sejam
periodicamente atualizados. Esse fato, além de possibilicar uma
maior divulgação do trabalho e criar facilidades operacionais
para os usuários, pode viabilizar que os resultados obtidos se-
jam futuramente utilizados como subsídios à elaboração dos Pia-
nos Diretores Municipais, que constituem um instrumento polí-
tico-administrativo para a promoção do desenvolvim(:nto do
município.

GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES GEOLÓGICAS NA MINERAÇÃO

Emerson Ricardo Ré, Frederic Vanderoost, Renato Mastrella, Giorgio de 1bmi

No ambiente altamente competitivo no qual as empresas atu-
am, a eficácia na produção, qualidade, pontualidade e respeito à
segurança e ao meio ambiente tem sido o fator diferencial no
sucesso de empreendimentos atuais dos mais diversos ramos.

Na mineração, a elaboração de uma estratégia empresarial,
bem como sua operacionalização, requer compreensão e habili-
dade no manuseio de vários fatores que se inter-relacionam, como
por excmplo as condições de mercado e o posicionamento geo-
gráfico, em conjunto com o adequado gerenciamento das infor-
mações adquiridas nas diferentes fases do projeto (pesquisa mi-
neral, estudos pré-viabilidade, etapa de posta em marcha, etc),
pois toda a estratégia necessita utilizar, gerenciar e analisar in-
fonnaçõcs adequadas a todos os membros da organização.

A tecnologia computacional atual aliada às novas metodo-
logias de gerenciamento de infonnação pode fortalecer a estra-
tégia empresarial, pois permite a obtenção, disponibilização e
manipulação de dados de forma rápida e segura. A informação é
um bem vital para qualquer organização e seu gerenciamento
otimizado contribui para o aumento da eficácia das atividades
dcsenvolvidas, gerando ganhos de tempo, minimização de en'os

e pelmitindo maior produtividade e lucros.

Uma solução que integre todas as etapas do processo de pro-

dução de bens minerais ~ coleta de dados geológicos, verifica-

ção de dados, gerenciamento de informações, análise e modela-

gem, reconciliação, avaliação e tomada de decisão ~ em forma-

to digital implica em ganho de qualidade, otimização de tempo
e minimização de erros, além de permitir acesso personalizado
a diferentes usuários dentro da organização.

O presente trabalho discute uma solução de gerenciamento
de dados para a mineração, contando com equipamentos infor-
matizados interligados - incluindo computadores Palmtop, Pen-

computer e desktop - com alta resolução gráfica, que permitem
flexibilidade, agilidade e confiabilidade nos processos de ge-
renciamento de informações coletadas na fase de exploração,
geologia, planejamento, laboratório, produção e meio ambiente,
assim como funções instantâneas de auditórias e emissão de re-
latórios. O trabalho apresenta alguns estudos de caso, discutin-
do vantagens, limitações e dificuldades encontradas na implan-
tação de um sistema de gerenciamento de dados geológicos em
uma mineração de médio porte brasileira.
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CARACTERIZAÇÃO AEROGAMAESPECTROMETRICA DA REGIÃO CENTRAL DE CUBA

lngrid Padilla Rodríguez & Elisabete Maria Pascholati
IG/UNICAMp, ingrid@ige.unicamp.br, paschol@ige.unicamp.br

INTRODUÇÃO
Nos anos de 1980-1990 foram realizados levantamentos ae-

rogamaespectrométricos em cerca de 96 % do território cubano,
Tendo em vista que as características da distribuição superficial
das concentrações dos radioelementos refletem, em geral, a com-
posição da rocha-mãe, foram utilizados os dados de Contagem
Total, Urânio, Tório e Potássio, referentes à região central de
Cuba, com o objetivo de apoiar o mapeamento geológico na es-

cala I :50.000, para a prospecção de minerais úteis.

MÉTODO

Os dados dos radioelementos foram unificados segundo uma
malha regular de 500 x 500 m, interpolados em malhas de 125 x
125 m (: filtrados até obter as matrizes finais para cada canal
espectro métrico.

As técnicas de processamento aplicadas incluíram a criação
de composições coloridas dos canais e das razões entre os radi-
oelementos, mapas temários no espaço RGB, análise estatística
e estudo das Principais Componentes.

RESULTADOS

A distribuição espacial dos radioelementos em Cuba Cen-
tral permite avaliar as regularidades das concentrações sobre as
unidades de natureza: Oceânica -arco vulcânico cretáceo (AVC)
e ofiolitos; Continental- Paleo - Margem Continental (PMC); e
Sedimentar.

Apesar dos baixos níveis de radioatividade da região, pode-
se mapt::arcom bastante clareza as formações sedimentares da
Plataforma das Bahamas e, em menor grau, formações ígneas
de composição média-ácida do Arco Vulcânico Cretácico. Ana-

lisando-se algumas formações cretácicas, segundo a composi-
ção e distribuição espacial, os seguintes teores foram obtidos:

Vilato, Purio e Palenque (Grupo Remédios) do PMC- CT
(0.5 - 2.5) m R/h, U (2 - 8) ppm, Th (2 - 12) ppm e K «0.5)
%;
Bruja do AVC - CT (1.5 - 2.5) m R/h, U (1 - 2) ppm, Th (1 -
2) ppm e K (1 - 2) %;
Amaro, Carmita, Veloz e Constancia (Zona Placetas.) do
PMC- apresentam teores anômalos isolados superiores a
2% para o K e valores extremamente baixos de U e Th.
Os mapas das principais componentes e temário confirmam

as direções principais NW - SE e NE - SW dos tectono - linea-
mentos, além de outros de menor ordem entre formações de PMC,
AVC e o núcleo metamórfico do Escambray. A distribuição das
rochas mais ácidas e as estruturas tectônicas representativas da
colisão entre o AVC e a plataforma das Bahamas, são evidenci-
adas pela PC4. A contribuição igualitária mas anticorrelaciona-
da dos teores de Th e U na PC2, favorece o mapeamento de
formações do AVC.O mapa temário mapeia com clareza os ofi-
olitos.

O complexo anfibolítico, que abrange o núcleo metamórfi-
co do Escambray ao sul, reflete teores relativamente elevados
em relação às rochas metamórficas, especialmente em teores de
K nas zonas de contato tectônico com os corpos intrusivos pla-
giograníticos.

CONCLUSÕES
As assinaturas gamaespectrométricas obtidas permitiram

identificar litotipos, confirmar contatos tectônicos entre algu-
mas formações geológicas e a estrutura da região.

TECNOLOGIA DE SIG ASSOCIADA A MÉTODOS ANALíTICOS EM GEOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO DE
UM AQüíFERO FRATURADO.

E. Salamunjll! & L. Chavez(2)
(I)

Departamento de Geologia (UFPR);(2) Curso de Pós-Graduação em Geologia (UFPR)

A pesquisa como um todo, visa determinar áreas de favo-
rabilidade de circulação da água subterrânea, condicionadas à
estruturação do aqüífero fraturado da Bacia de Curitiba. Este
trabalho tem por objetivo específico, descrever os métodos uti-
lizados para a solução dos problemas geológicos locais, ado-
tando ferramentas de análise que normalmente não são empre-
gadas em conjunto na geologia. A área de estudo abrange o
município de Curitiba (PR) englobando geologicamente o em-
basamento da bacia, o Complexo Atuba. Neste contexto os pro-
cedimentos analíticos usados envolveram métodos usuais para
estudos geológicos básicos tais como a análise estrutural, mé-
todos em geologia exploratória, neste caso a quantificação de
favorabilidade, métodos geoestatísticos e a ferramenta de SIG.
Através da análise estrutural e morfoestrutural a caracteriza-
ção dos diferentes padrões de famílias de fraturas, suas princi-
pais direções, densidade das descontinuidades, abertura e pre-
enchimento das mesmas e a cinemática envolvida no proces-
so, procurou-se identificar padrões sistemáticos aos quais a água
se encontra associada. Inicialmente é montado um modelo de
ocorrência mineral, no qual são discriminadas as evidências
favoráv,~is à concentração mineral. Neste caso, o bem analisa-
do é a água, e as evidências favoráveis (critérios diagnósticos)
consideradas nas etapas preliminares da análise estrutural e

geoestatística foram as estruturas geológicas, os litotipos e os
dados de vazões obtidos a partir de informações de poços. Na
continuidade da análise, busca-se o entendimento dos sistemas
concentradores, sendo então gerado um modelo de probabilida-
des ou um mapa de favorabilidade para exploração de água sub-
terrânea. Especificamente a ferramenta da geoestatística foi uti-
lizada para a predição e estimação de valores cujas variáveis
eram desconhecidas, com a possibilidade de atribuição de pesos
às diferentes amostras em função de sua regionalização no es-
paço. A distribuição espacial dos dados foi utilizada como crité-
rio básico para o início das análises e integração dos dados, com
a familiarização dos dados espaciais e o reconhecimento de pa-
drões de regularidades são fatores importantes. Na fase inicial
foi necessária a utilização da estatística clássica no início da
análise exploratória local que auxiliou a visualizar a distribui-
ção dos dados e suas estruturas espaciais. Apesar da geoestatís-
tica permitir a utilização de diferentes técnicas que possibilitam
mapear com melhor precisão as propriedades referentes aos fe-
nômenos naturais, há que se ressalvar a tridimensionalidade dos
dados hidrogeológicos e para sua solução optou-se pela análise
de diferentes horizontes do aqüífero de cerca de 50m de espes-
sura. Paralelamente às etapas de pesquisa acima descritas o SIG
foi empregado permitindo que através da criação de bancos de
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dados relacionais georeferenciados, fossem integrados diversos
tipos e níveis de informações possibilitando que os mesmos pu-
dessem ser constantemente atualizados e reorganizados em tempo
real. Neste caso foram incorporados dados e informações a res-
peito de sondagens, dados estruturais coletados em campo, line-
amentos e drenagens traçadas em fotografias aéreas em mapa
geológico. Os mapas planialtimétricos básicos, bem como o
Modelo Digital de Elevação (MDE), criado a partir da planialti-
metria, foram exportados para o ArcGIS 8.1, sofnvare utilizado
para a montagem do SIG. O uso da iluminação artificial em dife-

~C--fentes quadrantes no MDE possibilitou dar ênfase às diferentes

direções de lineamentos estruturais possibilitando o traçado e a

interpretação minuciosa em tela de computador das diferentes
famílias das fraturas. A tecnologia do SIG tomou muito mais
rápida a identificação e reclassificação dos traços de fratura de
acordo com seu comprimento, orientação, densidade e grau de
conectividade ajudando a apontar com facilidade as proprieda-
des e as características facilitadoras da circulação da água sub-
terrânea nas descontinuidades estruturais. O cruzamento auto-
mático de mapas digitais que contém dados geológicos, estrutu-
rais, hidrogeológicos, traçado de lineamentos e grau de conecti-
vidade possibilita a obtenção de informações espaciais integra-
das sobre a arquitetura estrutural das rochas que condicionam o
aqüífero fraturado.

o USO DA IMAGEM LANDSAT 7 TM PARA MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE EXTRAÇÃO MINERAL EM FEIRA

DE SANTANA - BAHIA

Elias Bernard da S. do Espírito Santo', Washington de J. S. da Franca Rocha2, Liana Maria Barbosa2

1-BolsistaPIBICICNPqlUEFS- Labexa 13,km 03, BR 116,CampusUniversitárioda UEFS,CEP44.031-460Feira de
Santana -- Bahia (ebernard@Zipmail.com.br)

2- Area de Geociências ~ EXA, Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS. (wrocha@lIefs.bl) (liana@uef'i.br)

As características geológica do município de Feira de San-
tana possibilitam a extração de rochas para produção de britas,
paralelepípedos, areias comuns e lavadas. Esses recursos mine-
rais são regulamentados no código de mineração de acordo com
as Leis n." 6.567/78 e 8.982/95, como Minerais Classe II e são
utilizados diretamente na construção civil. A retirada desses
materiais, de modo geral, é feita em situação clandestina, e pro-
duz impactos ao meio ambiente decorrentes do desmatamento,
da erosão, do desenvolvimento de ravinas e valetas, entre ou-
tros. Com o objetivo de cadastrar as áreas de extração mineral
no município utilizou-se imagens do sensor LANDSAT 7 ETM+,
cena 216/068, obtida em 09/01/200 I.

A metodologia consistiu em lançar na imagem os locais de
extração de pedras e areias previamente identificados, cujas co-
ordenadas de posição foram obtidas em campo com receptor
GPS. Em cada área inspecionada procedeu-se a descrição do
meio fisico, entrevista com extratores, coleta de amostras e le-
vantamento fotográfico do local. Estes locais serviram de trei-
namento para identificar outras áreas na imagem com os mes-
mos atributos espectrais, representando, potencialmente, novas
áreas de extração ainda não conhecidas. Após estudo da ima-
gem, selecionou-se a composição colorida 345 em RGB, como
a que melhor possibilitou a identificação de áreas de extração. A
aplicação desse instrumento possibilitou caracterizar espectral-

mente áreas de superflcie degradadas pelo desmatamento, ex-
posição do solo e redução da biomassa com presença de vegeta-
ção secundária, mau fonnada, gerada pela extração. A banda
Pancromática da imagem LANDSAT 7, de resolução espacial
de 15m, foi utilizada para comparar as jazidas já georreferenci-
adas com as áreas espectralmente semelhantes, possibilitando
uma boa separação dos objetos alvos de interesse, tanto nas áre-
as urbanas como na rural. Além disso permitiu que todas as áre-
as de extração fossem mensuradas, com maior precisão, em sua
extensão total.

Inegavelmente, a extração mineral tem importância significa-
tiva para o mundo moderno, mas a retirada clandestina do materi-
al, sem nenhum controle, sem planejamento de lavra e sem um
plano de recuperação das áreas degradadas, causam sérios pro-
blemas na gestão territorial municipal. No caso de Feira de Santa-
na, favorece a expansão do desmatamento e erosão, agressÔesmais
localizadas e visíveis no meio ambiente. A utilização de imagens
de satélite no monitoramento de áreas de extração clandestinas
oferece à administração municipal e aos órgãos de controle ambi-
ental e de extração mineral uma poderosa ferramenta que resulta
em ganho de tempo, maior precisão dos limites das jazidas e vi-
são global da paisagem e da extração mineral.

Palavras -chave: recursos minerais, imagem, extração mi-
neral, resolução espacial,

MAPA GEOIDAL NA REGIÃO SETENTRIONAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO UTILIZANDO-SE TÉCNICAS GPS

Eng. Cart. Adeildo Antão dos Santos, Prof M. Sc.; Acad. Pernando José Câmara Caldas Lins;

Acad. Ivan Dorne1as Falcone de Meio
UniversidadeFederalde Pernambllco- UFPE I Centrode Tecnologiae Geociências- CTG
Departamento de Engenharia Cartográjica - DECART I Laboratório de Geodésia e Astronomia
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RESUMO
A ondulação geóidal é a diferença entre a altura ortométri-

ca e a altura elipsoidal. Sua determinação é, em princípio, ob-
tida através dos dados gravimétricos: determinação gravimé-
trica com aplicação direta da fórmula de Stokes. Nos dias atu-
ais, com o Global Positioning System (GPS), pode-se encon-
trar com precisão o valor da altura elipsoidal de um determina-
do ponto, e através de nivelamento geométrico preciso deter-
mina-s,! a altunt ortométrih. Desta forma o valor da ondula-
ção ge~idal é Pfrfeitamente ,definido através de uma simples
operação de su~tração aritmética, para tanto é instalado o re-

ceptor GPS sobre um vértice de altitude conhecida (RN) en-
contrando-se, desta fonna, a altura elipsoidal neste ponto. O
uso de uma malha de vértices bem distribuída permite a apli-
cação do Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) para uma
avaliação estatística e como conseqüência uma predição da
ondulação geóidal sobre a área em questão. Aplicaç~io desta
metodologia na Região Setentrional do Estado de Pernambuco
associada a modelos interpoladores, pennitiu a confecção do
mapa geóidal da área, para isso utilizou-se receptores GPS
geodésicos sobre 33 vértices de RNs da rede nacional do IBGE
situados entre Recife e a cidade de Caruaru.
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CARACTERIZAÇÃO DE ARGILO-MINERAIS POR ESPECTROSCOPIA DE REFLECTÂNCIA NA MINA DO

CRUZEIRO (LlMEIRA-SP) E IMPLICAÇÕES PARA A EXTRAÇÃO SELETIVA DE MATÉRIA PRIMA PARA USO
NA INDÚSTRIA CERÂMICA

Juliano Alves de Senna & Carlos Roberto de Souza Filho
Departamento de Geologia e Recursos Naturais, Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas, Cx. Postal 6152,
13083-970. Campinas, São Paulo, Brasil

A espectroscopia de refiectância é um método que proporci-
ona medidas qualitativas e semiquantitativas da refiectância es-
pectral de materiais, a partir das quais é possível estabelecer
tipos e proporções de constituintes mineralógicos.

Os principais objetivos deste trabalho são: avaliar o poten-
cial da espectroscopia de refiectância como um método analíti-
co aplicável de forma expedita na definição de tipos e pureza de
argilo-minerais; e estudar parâmetros espectrais que possam
subsidiar a classificação destes materiais quanto ao uso na in-
dústria de cerâmica.

A Mina do Cruzeiro, em Limeira (SP), foco deste estudo,
iniciou a explotação de rochas argilo-minerálicas há uma déca-
da. A lawa, de aproximadamente I km de comprimento, atual-
mente é composta de 7 bancadas. Nas duas bancadas inferiores
(BO e BI) afioram rochas da Formação Iratí (FI), composta de
calcários (dolomíticos) escuros intercalados à folhelhos carbo-
nosos fossilíferos. Nas duas bancadas acima destas (BII e BlII),
afioram rochas da Fonnação Serra Alta (FSA), que inclue silti-
tos cinza esverdeados. Nas três bancadas superiores (BIV, BV e
BVI) afioram rochas da Formação Corumbataí (FC), onde pre-
dominam siltitos róseos (constituídos por argilas de melhor qua-
lidade e de maior interesse econômico) e arenitos finos no topo.
É notável a presença de veios carbonáticos principalmente nos
siltitos da FSA e FC. No extremo norte da lavra, ocorre um di-
que de çomposição básica intrusivo em toda a seqüência. Nas
adjacêneias deste dique, as rochas encaixantes apresentam alte-
rações mineralógicas.

Amostras representativas de todos os horizontes explorados
na mina foram submetidas à análises de Difratometria de Raios X
(DRX), Fluorescência de Raios X (FRX) e perda ao fogo, para
determinação do conteúdo mineralógico, composição química e

outras caracteristicas levadas em consideração no processo cerâ-
mico. Essas amostras foram, em seguida, submetidas a análises
espectrorradiométricas no espectrorradiômetro FieldSpec Full
Resolution, aparelho capaz de detectar a radiação eletromagnéti-
ca no intervalo de 350-2500 nm. Essas mcdidas forneccram as
assinaturas espectrais dos materiais encontrados na mina (curva
de refiectância espectral), as quais foram classificadas, através do
programa SIMIS Field, no sentido de obter infonnações sobre os
minerais e mistura de minerais constituintes de cada horizonte. O
processo de classificação cspcctral das amostras foi fundamenta-
do numa biblioteca espectral montada a partir das determinações
por DRX e FRX. Numa outra etapa, procurou-se associar a assi-
natura espectral das amostras aos horizontes empiricamente sele-
cionados na mina como hospedeiros de argilas de melhor quali-
dade para uso na indústria cerâmica.

Nos horizontes da FC (BIV e BV) foram detectados, com
base em feições espectrais SWIR diagnósticas: variedades de
caulinita, illita e montmorillonita, além de calcita e dolomita.
Os horizontes da FSA e FI apresentaram, respectivamente, cau-
linita, illita e carbonatos acompanhados de misturas complexas
de argilo-minerais. Os resultados obtidos a partir dessas deter-
minações espectrais mostraram-se bastante semelhantes àque-
les obtidos por DRX.

Essa aplicação, com sucesso, da espectroscopia de reflec-
tância na separação e identificação de materias na Mina do Cru-
zeiro e a possibilidade de mapeamento interativo de zonas com
conteúdo de argilo-minerais específicos (sem' impurezas' , como
carbonatos e argilas expansivas), demonstra que essa tecnologia
pode ser adotada como uma ferramenta alternativa para o esta-
belecimento de um rigido controle e extração seletiva de maté-
ria prima para fins industriais.

INTE:GRAÇÃO E AVALIAÇÃO DE BASE DE DADOS DE PROSPECÇÃO DE GRANITOS E MIGMATITOS EM
SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEO-REFERENCIADA

José Carlos Sícoli Seoane1.3, Liliana Sayuri Osalw!, Adejardo Francisco da Silva Filho!, Edilton Santosl, Vanildo Mendes2
! Departamento de Geologia - UFPE. cainho@rootsrock.com.br
1 CPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-RE.
3 Pesquisador DCR - CNPq

O projeto tem por objetivo a identificação de novas ocor-
rências de granitos e migmatitos utilizáveis como rocha orna-
mental, através integração de dados originados nas etapas de
prospecção (cartografia geológica, sensoriamento remoto, aná-
lise estmtural) e de caracterização tecnológica qualitativa e
quantitativa das rochas prospectadas. Os trabalhos, em ambi-
ente SIG, foram subdivididos nas seguintes tarefas: entrada,
edição lecorreção geométrica dos dados, e avaliação da base
de dados e quantificação do potencial de áreas seleciona-
das, através de implementação de pontuação tecnológica esta-
belecida pela equipe.

Processamento digital: os dados de sensoriamento remoto
utilizados foram imagens Landsat e carta do Radambrasil. Após
as necessárias correções geométricas e radiométricas foi efetua-
da a mosaicagem das imagens que recobrem a região estudada.
A seguir foram executados realces, filtragens, e combinações de
bandas, de modo a ressaltar as características espectrais previa-
mente estabelecidas para alvos passíveis de aproveitamento como
rocha ornamental. A imagem de radar foi utilizada para análise
de lineamentos, visando à compreensão da compartimentação

estrutural da área e a densidade de fraturamento dos alvos de
pesquisa.

Banco de dados: reúne dados espaciais de diversas origens
(imagens e suas interpretações, mapas temáticos, infonnações
tabulares sobre os pontos amostrados, mapas geológicos, etc.),
coberturas e escalas (desde I :250.000 até I :25.000) em ambien-
te SIG com sistema de projeção comum.

Quantificação do potencial de áreas selecionadas: opera-
ções com os dados gerados pelo projeto, visando caracterizar os
aspectos geológicos e logísticos de alvos promissores. Foram
atribuídos pontos aos granitóides identificados, levando em conta
elementos de prospecção anotados para cada ponto amostrado
quando do reconhecimento de campo, bem como para os dados
dos ensaios realizados nestas amostras (inclusive cor, textura,
estmtura, desgaste por abrasão, poros idade, resistência, peso
específico e alterabilidade, entre outros). As amostras, de cará-
ter pontual, foram regionalizadas em unidades de características
uniformes, através da analise dos mapas geológicos; também
foram considerados fatores limitantes obtidos tanto em campo
(densidade de enclaves e veios, anisotropia de susceptibilidade
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magnética), como na interpretação de imagens (expressão areal
dos corpos, densidade de lineamentos, uniformidade textural).
Cada um destes temas constitui um plano de informações, sobre
os quais são efetuadas as operações lógicas, que podem ser tan-
to algébricas (soma, razões entre planos de informação) quanto
booleanas (simultaneidade, negativa, interseção entre planos de
informação).

Comparação com avaliação analógica da base de da-
dos: é demonstrada uma boa correlação da modelagem em
SIG com a interpretação analógica dos mesmos fatores, em-
bora esta última seja mais limitada por não ser possível re-
atribuir pesos aos diversos parâmetros em analise. Como
exemplo é apresentada a influencia do peso atribuído a den-
sidade de fraturamento

APLICAÇÃO DE SISTEMASDE INFORMAÇÃOGEO-REFERENCIADA(SIG) NA CARACTERIZAÇÃ,O
GEOLÓGICA DE FUNDO OCEÂNICO (BACIA DE CAMPOS IRJ),

A PARTIR DA INTEGRAÇÃO DE DADOS GEOFíSICOS

Maria Araguacy Rodrigues Simplicio & Hélio Jorge Pontual Severiano Ribeiro
LENEP-UENF

A análise baseada em Sistema de Informação Geo-Referên-
ciada (SIG)/Processamento Digital de Imagens foi empregada
para co-registrar e analisar um banco de dados composto de
imagens Sidescan-sonar (GLORIA), dados de pemlagem de Alta
freqüência (SBP) e Batimetria do fundo oceânico de uma região
na porção sul da Bacia de Campos, Estado do Rio de Janeiro.

O presente trabalho aborda o tratamento e a integração de
dados (sonar, pemlagem de alta freqüência e batimetria), que
foram analisados individualmente e de fonna integrada, utili-
zando-se técnicas de processamento digital de imagens e aplica-
ção da metodologia de sistemas de informação geo-referencia-
da, visando principalmente, identificar os processos e produtos
sedimetares resultantes de fluxos gravitacionais em fundo oceâ-
nico, localizando desta forma, as áreas sujeitas a movimentos
de massa e remobilização de sedimetos, controlados pelo de-
senvolvimento da drenagem submarina em águas profundas,
caracterizando o fundo oceânico como suporte a implantação de
atividades petrolíferas de ofJshore, bem com, mapear feições
geológicas que possam indicar a presença de ocorrências petro-
líferas. Primeiramente, foi realizada uma análise dos dados dis-
poníveis, sendo posteriormente transformados para um formato
digital compatível com o SIG utilizado (GRASS4.3) sendo por-
tanto, nessa fase aplicada as técnicas de controle de erro opera-
cional envolvido no processo de captura dos dados.

O Processamento Digital de Imagens constitui uma fase adi-
cional de informações, revelando subsídios valiosos para a exe-

cução do trabalho, facilitando o mapeamento de áreas com si-
milar backscatter, com a finalidade de identificar os diferentes
tipos de padrões de reflexões e lineamentos.

Na interpretação dos dados de pemlagem de Alta Freqüên-
cia (SBP) foram reconhecidos oito tipos de ecofáceis, classifi-
cadas por conter ou não irregularidades topográficas (regular e
irregular), Foram identificadas também, as áreas sujeitas a mo-
vimentos de massa e remobilização de sedimentos, as regiões
de wipeouts (gás ?) e as regiões em que há o domínio de sedi-
mentos pelíticos típicos de decantação. Observou-se ainda a in-
fluência de feições diapíricas salíferas e evidências da ação de
correntes de contorno.

Os dados batimétricos pennitiram localizar as regiões de
movimento de massa através das inflexões no contorno, bem
como, definir a declividade do talude. A partir do mapa de decli-
vidade, onde se observa que as mesmas são acentuadas, (entre
3° e 25°com predominância entre 6° e 19°), observou..se que a
plataforma toma-se mais larga e que sua quebra ocorre em águas
mais profundas. O talude apresenta um peml côncavo e é bas-
tante escavado, condicionado por canyons e complexos movi-
mentos de massa.

A partir da integração desses dados e com o auxílio das ope-
rações de superposição e análise algébrica foi elaborado um mapa
geomorfológico do fundo oceânico de extrema valia para ativi-
dades da indústria petrolífera ofJshore, indicando também áreas
potenciais para a prospecção de gás.

THE MORRO VELHO PREDICTIVE GEOPHYSICAL MODEL,
QUADRILÁTERO FERRíFERO, MG, BRAZIL

Adalene Moreira Silval2, Augusto César Bittencourt Pires2, Anne McCaffirty3

1- Departamento de Geologia e Recursos Naturais, IG-Unicamp, Sp, Brazil (adalene@ige.unicamp.br)
2-Laboratório de Geofisica Aplicada, 1G, UnB, Brasília, DF, Brazil
3-United States Geological Survey, Denver, CO, USA

The highly prospective nature ofthe Rio das Velhas Greens-
tone Belt has been well known since the end ofthe last century.
Archean greenstone-hosted gold deposits represent a distinctive
group with many common geologic and geochemical characte-
ristics. These deposits are hosted in, and may be related to, the
vo1cano-sedimentary successions ofthe Nova Lima Group, whi-
ch can be distinguished by their structural styles and alteration
pattems, which includes greenschist to low amphibolite grade
metamorphism. Geophysical signatures of the immediate area
around the Morro Velho Mine is detennined using the probabili-
ty ratio mapping technique, a new statistical approach to map
favorable host geologic units and mineralized environments.
Airbome magnetic, electromagnetic and radiometric data col-
lected as part of the Rio das Velhas Project were processed to
characterize the geophysical signatures at the well known Mor-
ro Velho deposit. Arcas with similar signatures to that ofMOlTO
Velho were then located in the survey area to delineate possible

unknown deposits and occurrences related to carbonate-sulfide-
greenstone-hosted mineralization (Lapa Seca-BIF). This appro-
ach allows for an objective exploration strategy to link geologi-
cal and geophysical information over large survey areas. The
results of this modeling procedure infer areas of exposed and
subsurface Morro V;;lh()-typeBIF that are important to gold ex-
ploration in the area and require ground follow-up studies. The
ability of the Morro Velho model to predict regions favourable
for economic gold mineralization needs verified by follow-up
field studies. The predictive model generated for the Morro Ve-
lho mineralized environment delineates prospective areas ma-
pped outside the known mine and allows for a more focused
exploration strategy. These areas would have the potential to
contain similar mineralization. Ifthe accuracy ofthis predictive
model is ground truthed and accepted, then the results will help
focus and prioritize exploration new activities to this important
type of deposit.

172



UTILlZAÇÃO DE PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO PARA CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DE
UMA ÁREA NA PORÇÃO CENTRO-NORTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA-SC.

M. G. Silval, C. J. Archanjol, J. C. Castro2

1- GMG/IGclUSP Programa de Pós-Graduação em Geoquímica e Geotectônica. Rua do Lago, 562 Butantã CEP 05508-900 Tel.
(/1) 30914216. marciags@usp.br

2-1GCE/UNESP - Rio Claro

Os resultados preliminares do processamento digital da ima-
gem para o realce de domínios e feições geológicas foram apli-

cados à porção Centro-Norte do Estado de Santa Catarina-SC,
englobando as cidades de Vítor Meireles (VM), Rio do Sul (RS),
Vidal Ramos (VR) e Ituporanga (I). Regionalmente a área é cons-
tituída por gnaisse-migmatíticos do embasamento pré-cambria-
no, granitóides intrusivos e sedimentos Fanerozóicos da Bacia
do Paraná.

Utilizaram-se as 6 bandas do espectro ótico da Imagem Lan-
dsat5-TM referente a órbita 220, ponto 79, adquirida durante a
estação seca para minimizar o efeito da vegetação presente na
região. O processamento foi realizado no programa ER-Mapper,
sendo aplicadas as técnicas de aumentos de contraste, NDVI,
filtros direcionais e composições coloridas. No índice de vege-
tação NDVI, observou-se a presença de densas comunidades
arbóreas de grande porte, que fazem parte da Floresta Tropical
Atlântica (cobre 1/3 do estado de Santa Catarina). Através de
composições 456 em RGB, foram identificadas e separadas ca-
madas tabulares de diamictito glacial intercalado com ritrnitos
arenito-folhelho (turbiditos delgados) e folhelhos marinhos da

Fonnação Rio do Sul (Grupo Itararé), além dos depósitos aluvi-
onares. Nessa mesma composição identifica-se um relevo for-
mado por chapadas da Fonnação Rio Bonito, com encostas e
vales onde afiora a Fonnação Rio do Sul. O contato entre as
arenitos do Membro Triunfo (Fonnação Rio Bonito) e os siltitos
e folhelhos da Fonnação Rio do Sul é abrupto a gradacional.

Na imagem 4/2,4/3 e 2/3 em RGB foram realçadas as dife-
renças texturais entre o embasamento e os sedimentos da Bacia
do Paraná. A morfologia dos contatos é irregular e abrupta, com
falhas que afetam o embasamento e adentram a bacia.

As feições mais importantes, evidenciadas através da análi-
se dos elementos e lineamentos de relevo negativo (falhas e/ou
fraturas), referem-se a falhas antitéticas, orientadas segundo a
direção NE-SW. Uma falha que segue o Vale do Itajaí (nordeste
da área), passando por Rio do Sul (RS), a falha de Perimbó com
200m de rejeito, que passa por ltuporanga (I) e uma outra falha
que passa próximo a Vidal Ramos (VR - sudeste da área).

Essas imagens foram confrontadas com o mapa geológico
regional do Estado de Santa Catarina, onde pode-se identificar
várias das feições observadas no mapa.

INTEGRAÇÃO DIGITAL E INTERPRETAÇÃO DE DADOS SAR, MULTIESPECTRAIS EAEROGEOFíSICOS
PARA ESTUDO GEOLÓGICO NA PRovíNCIA MINERAL DE CARAJÁS

João A. C. Soares; Athos R. dos Santos; Waldir R. Paradella
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais -INPE. Caixa Postal 515 - 12227-010, São José dos Campos - SP, Brasil

O presente trabalho utiliza e avalia técnicas de integração
de dados multifontes para estudos geológicos regionais na re-
gião da Província Mineral de Carajás, Estado do Pará, Brasil.
Esta metodologia surge como uma alternativa para minimizar
as dificuldades inerentes a Região Amazônica quando se trata
de estudos realizados através de métodos diretos de pesquisa.
Neste contexto, serão aqui apresentados os produtos resultantes
da integração de imagens de sensoriamento remoto (SAR e óp-
tico) e dados aerogeofisicos (aeromagnetometria).

Para desenvolvimento desta pesquisa, foi composto um ban-
co de dados digitais ao qual foram incorporadas duas imagens
TM-Landsat 5, uma imagem RADARSAT-l (modo Scansar
Narrow) e os dados aeromagnetométricos (fonnato ASCII) pro-
venientes do levantamento aerogeofisico Brasil-Canadá na Pro-
víncia Mineral de Carajás. As imagens TM-Landsat-5 foram pre-
processadas através de técnicas de correção radiométrica, cor-
reção atmosférica e correção geométrica/ortorretificação. A ima-
gem RADASAT-l sofreu correção radiométrica (remoção do
ruído speckle e equalização diferenciada do histograma ao lon-
go da imagem) e correção geométrica/ortorretificação. Os da-

dos aeromagnétomérico foram pré-processados a partir da gera-
ção de uma grade regular, onde foram minimizados os efeitos
dos ruídos das línhas de vôo. Para obtenção de grades regulares
que expressassem significativamente feições e estruturas mag-

néticas de interesse, tais dados foram filtrados e realçados atra-
vés das técnicas: fase do sinal analítico, primeira derivada verti-
cal, controle automático de ganho, entre outras. Neste trabalho,
foi analisado o desempenho das técnicas IHS e Wavelet na inte-
gração dos dados através da análise da qualidade visual e facili-
dade de distinção de feições geométricas e padrões anômalos
magnéticos nos produtos integrados.

A análise visual dos produtos híbridos multifontes e dos da-
dos monocromáticos, pennitiram a detenninação das feições ca-
racterísticas dos alinhamentos regionais (drenagens retilíneas,
segmentos alinhados de relevo, ressaltos magnéticos e demais
feições estruturais da área). O produto integrado SAR/TM-Lan-
dsat 5 evidencia um padrão geométrico regional que corrobora
com as principais orientações estruturais reconhecidas na área
de estudo que são: WNW-ESE, +/- N45W, +/- N70W, +/- NIOW
, +/- N20E e +/- N75E. Além de apresentar, evidencias sutilíssi-

mas de um comportamento geométrico/estrutural alternativo para
a Falha Carajás, com uma direção principal em torno de E-W
com infiexões para +/-NW-SE.

Os diversos produtos combinados SAR/MAG e TM-Land-
sat/MAG além de melhor definir e confinnar a presença do pa-
drão estrutural acima descrito, pennitiram a distinção de vários
domínios magnéticos na área de estudo, com destaque para os
domínios central, centro leste, sudeste da região.
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RESPOSTA AEROGAMAESPECTROMÉTRICA DE ZONAS DE ALTERAÇÃO HIDROTERMAL ASSOCIADAS A
MINERALlZAÇÃO AURíFERA DA REGIÃO DO COMPLEXO BOSSOROCA, SÃO SEPÉ, RS

M.S. Soares*; J.c. Koppe*; J.F.c.L. Costa * & S.B. Rolim **
* LPM-DEMIN, UFRGS

** Departamento de Geodésia, UFRGS

Sete ocorrências auríferas estão inseridas na Seqüência Cam-

pestre do Complexo Bossoroca, no Escudo Sul-rio-grandense.

Nessa região, foi realizado um aerolevantamento geofisico no

qual foram coletados dados gamaespectrométricos (K, eU, eTh

e contagem total), em convênio firmado entre órgãos federal

brasileiros e a empresa canadense Texas lnstruments no período

1972-1973. As principais ocorrências auríferas da área de estu-

do são as minas Bossoroca, Cerrito do Ouro e Passo da Juliana.

A Mina Bossoroca, um dos principais depósitos, é caracterízado

como sendo do tipo hidrotermal epigenético, originado por me-

tamorfísmo regional, associado a veios extensionais vinculados

a zonas de cisalhamento. Esse trabalho tem como objetivo ma-

pear possíveis tendências e zonas hidrotermais anômalas com

os métodos de potássio hidrotermal e parâmetro F, aproveitando

os dados disponíveis aerolevantados. O parâmetro F pode ser

utilizado na identificação de encaixantes hidrotermalmente al-

teradas por anomalias potássicas e a técnica de potássio anôma-

lo suprime contribuições primárias relacionada às rochas super-

ficiais, fator que influencia a variação do radioelementos nas
rochas. Desta forma, foram identificados na região halos hidro-
termais com baixos teores de potássio (quebras no relevo radio-
métrico) associados a mineralização aurífera. As caract'~rísticas
geoquímicas do Complexo Bossoroca indicam baixos t,~oresde
potássio nas litologias vulcanoclásticas ácidas-intermediárias que
compõem a Seqüência Campestre e baixos teores nas raz(íes ~Ol
Nap. A mineralização aurífera favoreceu a formação de halos
de alteração hidrotelmal, Plincipalmente de silicificação, carbo-
natização e cloritização que promoveram forte dispersão dos
dados químicos e de alterações hidrotermais e metamórficas.
Essas provocaram modificações das características originais dos
litotipos, afetando os elementos mais móveis como Na, K, Ca,
Mg, Fe e Si. Portanto, observa-se que informações geofisicas,
integrada aos dados geológicos e geoquímicos superficiais e de
rocha fornecem um guia para mineralização, apontando novos
alvos para investigação e subsidiando estudos exploratórios con-
vencionais.

INFRARED SPECTROSCOPY AND ASTER IMAGERY ANALYSIS OF HYDROTHERMAL ALTERATION ZONES
AT THE QUELLAVECO PORPHYRY.COPPER DEPOSIT, SOUTHERN PERU

Car/os Roberto de Souza Filho, Carfos Humberto Tápia, Alvaro Penteado Crosta & Roberto Perez Xavier

Departamento de Geologia e Recursos Naturais, Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas, Cx. Postal 6152,

13083-970, Campinas, São Paulo, Brasil

Quellaveco is a porphyry copper deposit that shows similar

characteristics to other porphyry deposits found in southern Peru,

northern Chile and southeastern USA. It is classified as a multi-

phase intrusive complex ofCu-Mo porphyry, emplaced at about

54Ma and it is structurally related to the lncapuquio Atacama

Shear Zone, a sinistral fault that controlled the intrusion of plu-

tonic rocks and the formation of other important mineral depo-

sits. The porphyry rocks (dacite, granodiorite, diorite, quartz
porphyry) are cut by monzonitic intrusives to which a conspi-

cuous hydrothermal alteration zone formed by phyllosilicates

and quartz is spatially related. Preliminary estimates indicated

that the deposit consists of388 million tons of ore with average

Cu grades ofO.7%, though more definite reserve estimates con-

sidered up to 2 billion tons of ore.

Many porphyry copper deposits such as Quellaveco are first

detected in the field by the recognition of hydrothermally alte-

red host rocks, which always strike a consistent theme and are

typically zonally distributed. These hydrothelmal alteration ha-

loes show some particular characteristics: (i) hydrothermal flui-

ds maybe associated to dioritic, granodioritic, granitic and tona-

litic magmatism; (ii) differences in pH conditions and chemical

gradients in hydrothermal systems, notably the K+ and H+ ion

activity, produce various types ofalteration (e.g., advanced ar-

gillic assemblages are coupled to low pH fluids and low ratios

ofthe activities ofK+ and W, occurring at the upper part ofthe
porphyry systems); (iii) and changes in temperature gradients

control the occurrence 01'absence of specific minerais (e.g., illi-

te is formed between 200-300°C and muscovite above 300° C).

Thus, the mineralogy and distribution of alteration assemblages

in these deposits are Plimarily controlled by these parameters.

ln this papel', the results of infrared spectroscopy, X-Ray

diffraction, fluid inclusion investigations plus ASTER imagery

analysis of hydrothermal alteration haloes of the Quellaveco

deposit are presented, with a twofold objective: to establish spe-

cific minerais as pathfinders of hydrothelmal alteration and in-

trinsic copper deposits; and to constrain methods to map these

features from remotely sensed data.

Spectral mapping ofthe alteration haloes in the Quellaveco
porphyry shows the existence of a central zone where advanced

argillic alteration predominates, grading to an intermediate zone

of phyllic alteration and to an outer argillic alteration zone. This.

gradation can be traced by changes in spectral response of illite,

in particular due to the increase in depth of its 2.2 mm absorpti-

on feature. Ore grade increases from the argillic to the phyllic

zone, indicating higher temperatures and a near-neutral pH en-

vironrnent, as confirmed by microthermometric deternlinations

on fluid inclusions. These results indicate that the spectral cha-

racteristics ofillite may be used as a guide for mapping alterati-

on haloes and as indicators of richer mineralized zones. Using

atmospherically corrected ASTER reflective data (bands 1-9)

and robust linear unmixing methods of image classification, ba-

sed on modelled spectra, it was possible to map the distribution

and relative abundance of the alteration minerais that concur

plausibly with available field data.
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SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICA APLICADO AO ECOTURISMO
NA CHAPADA DOS VEADEIROS - GO

Maria Carolina Stellfeld - UnB
carolste Illeld@uol.com.br

Este trabalho disponibiliza de maneira ordenada e georrefe-
renciada infonnações geoambientais sobre o Parque Nacional
da Chapada dos Veadeiros -PNCV e entorno localizado em São
Jorge, município de Alto Paraíso de Goiás - GO. Estas infonna-
ções visam contribuir para transfonnar o turismo meramente
contemplativo desenvolvido atualmente na região, em um turis-
mo mais infonnativo e participativo. O potencial ecoturistico da
região é grande e o seu incremento representa uma alternativa
de desenvolvimento sustentável para a área.

.

A re:gião estudada encontra-se geologicamente na Faixa de
Dobramentos e Cavalgamentos Brasília, e as litologias predo-
minantes são metassedimentos de baixo grau metamórfico atri-
buídas aos grupos Araí e Paranoá. A área está dividida em qua-
tro compartimentos geomorfológicos, os solos são em geral ne-
ossolos ácidos e a vegetação desenvolvida sobre eles é tipica-
mente CelTado.

As infonnações descritas neste trabalho foram classificadas
de maneira genérica em sítios geoturísticos e trilhas, as quais
podem estar localizadas dentro ou no entorno do Parque Nacio-

nal da Chapada dos Veadeiros. Esta descrição foi sistematizada
entre linhas e pontos, o que facilita a confecção do SIG proposto
e mostrou-se o melhor modelo de representação vetorial, onde
os sítios geoturísticos estão representados por entidades pontu-
ais e as trilhas em entidades lineares. Para cada feição é descrita

a geologia e demais aspectos do meio fisico para o público lei-
go, e assim contribuir com a infonnação e educação ambiental
dos visitantes da Chapada dos Veadeiros.

Para o sistema proposto neste trabalho foram percorridas
oito trilhas principais dentro do limite da área. Em geral são
trilhas bem marcadas no terreno, em solos jovens (neossolos)
do tipo cambissolos, !itólicos e areias quartzozas. Apresentam
declividade variada, pois atravessam campos planos e vales en-
caixados. O substrato rochoso no qual as trilhas foram implan-
tadas são atribuídas aos grupos Araí e Paranoá e granitos do
embasamento. Os sítios descritos totalizam dezessete atrações
entre mirantes, corredeiras e quedas d'água. No interior do par-
que são sete atrações ao longo do rio Preto sobre litologias do
Grupo Araí, e no entorno do PNCV são dez atrações, em sua
maioria ao longo do ribeirão São Miguel sobre litologias da base
do Grupo Paranoá e topo do Grupo Araí.

Todas as inforlllações sobre a região estão disponibilizadas
em um Sistema de Infonnações Geográficas denominado SIG
Veadeiros. O sistema foi concebido em ambiente ArcVicw 3.2-
software de geoprocessamento - e utiliza felTamentas dc cone-
xão de arquivos textuais e de imagens com entidades geográfi-
cas, além de ferramentas para classificação, identificação, con-
sultas, cruzamentos e seleções destas entidades geográficas e
seus atributos contidos em tabelas.

TÉCNICAS DE INTEGRAÇÃO IHS E WAVELET ENTRE IMAGENS JERS-1 E LANDSAT 5 - TM PARA
FOTOINTERPRETAÇÃO DOS MOVIMENTOS TECTÔNICOS NA REGIÃO DA SERRA DO TEPEQUÉM,

NORTE DE RORAIMA

Stélio S. Tavares.lr. *, Paulo Veneziani* e Antônio Nuno de C. Santa Rosa**

* Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE. Caixa Postal 515 - 12227-010, São José dos Campos - Sp, Brasil

** Universidade de Brasília - UnB (Depto. de Ciências da Computação). Brasília - DF, Brasil

O arcabouço geológico do Estado de Roraima guarda impor-
tantes registros da complexa evolução do Escudo das Guianas.
Apesar disso, constitui-se uma da.~regiões mais carentes da Ama-
zônia brasileira em estudos geológicos básicos, em razão de fatores
condicionados pelas dificuldades de acesso e densa cobertura ve-
getal. As demarcações e ampliações de reservas indígenas têm agra-

vado ainda mais o desenvolvimento de trabalhos de mapeamento
geológico básico, essenciais para o conhecimento de qualquer re-
gião. Diante dessas condições, os produtos de sensores remotos,
em especial os orbitais, bem como o avanço das técnicas de proccs-
samento e integração de dados digitais constituem-se em meios
auxiliares, que reduzem tempo e custos na execução de estudos
geológicos. O trabalho analisa qualitativamente o desempenho das
técnicas IHS e Wavelet na integração de imagens SARlJERS-1 e
Landsat 5 - TM, a fim de obter um produto de alta qualidade visual,
que pennita a interpretação dos movimentos tectônicos na região

específica da Serra do Tepequém, norte do Estado de Roraima. A
referida área está inserida no Domínio Tectônico Urariqüera, onde
o arranjo de zonas de cisalhamento transcorrentes (ZCTs) E-W e
WNW -ESE com outras direções secundárias, fonnando zonas oblí-
quas, são as principais estruturas defonnacionais regionais. Os mo-

vimentos ao longo de tais ZCTs afetaram, principalmente, rochas
paleoproterozóicas, de composição granítica, das suites intmsivas
Pedra Pintada e Saracura, além das vulcânicas do Grupo Surumu e
das rochas sedimentares mesoproterozóicas da Formação Tepequém,
portadoras de mineralizações diamantíferas e auríferas. Nas inves-

tigações geológicas na região amazônica, a técnica IHS tem apre-
sentado resultados significativos em razão de sua flexibilidade, pois
possibilita o controle individual sobre o atributos. Em geral, procu-

ra-se substituir o canal referente a intensidade (I), por um dado de
alta resolução espacial que realce os aspectos morfológicos do ter-
reno, como as imagens SAR Para o atributo H utiliza-se dados que
denotem aspectos relativos ao comportamento espectral dos mate-
riais, enquanto que a componente S, as vezes, é substituída por um
canal de saturação sintética. A capacidade de análise em multilTe-
solução da Transfonnada Wavclet facilita diferentes combinações
de detalhes entre as imagens. Desse modo, pennite annazenar se-
paradamente detalhes da imagem de alta resolução (SAR), por meio
de infonnações horizontais, verticais e diagonais, a fim de integra-
los com a imagem óptica (TM). Essa propriedade favorece (I realce
das feições dominantes, porém o aspecto da macrotopografia da
imagem SAR pode ser seriamente prejudicado. A fotointerpretação

sobre o produto IHS pennitiu mapear com mais detalhes as ZCTs
com direções E-W e WNW -ESE, de movimentos sinistrais e natu-
reza dúctil, que afetaram tanto as rochas paleoproterozóicas como
as mesoproterozóicas, enquanto que o produto integrado gerado
pela Transfonnada Wavelet apresentou uma melhor resolução es-
pacial, associada a uma preservação de alta qualidade das caracte-
rísticas espectrais da imagem óptica. De um modo geral, a fotoin..
terpretação dos dois produtos conferida com os dados de campo
indicou uma gênese transtensional para a bacia que acolheu os se-
dimentos da Fonnação Tepequém.
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o trabalho concentrou-se na elaboração de um SIG em sof-
tware ARCVIEW Versão 3.2 tendo como base de dados infor-
mações sócio-econômicas e do meio fisico tais como: descri-
ções lirológicas, dados de resistência e espessura de pilhas es-
trmigráficas, bem como sua correlação litoestratigráfica para com
as unidades conhecidas regionalmente. O objetivo principal diz
respeito a possibilidade de utilizando da ferramenta como ins-
trumento importante na tomada de decisões a cerca da aptidão
das áreas urbanas do bairro da Pedreira.

A fonn3tação do trabalho consistiu em:
Elaboração de Banco de Dados Geográficos, o qual corres-

ponde um conjunto de mapas temáticos, imagens digitais e da-
dos alfanwn6ricos. Os mapas foram introduzidos em formato
vetar via digitalização. As imagens digitais dizem respeito a ras-
terização de fotografias aéreas na escala de I :2000 do ano de
]986 e ainda 09 ortofotos, restituídas e olioretificadas na escala
de I :2000 do ano de 1998, do bairro da Pedreira. Os dados alfa-
numéricos se traduzem par um conjunto de informções sócio-
económicas, do meio fisico (geologia. drenagem, solos, etc.) e
dc engenharia (ensaios de SPT).

Construção do Sistema de Informações Geográficas, que
demandou a utilização do software ARCVIEW Versão 3.2, onde
os dados gráficos e alfanuméricos foram annazenados primei-
ramente sob a ótica de um banco de dados relacional uti lizando
o software Access 2000 e posteriormente integrados no SIG. No
ambiente SIG criou-se cartografias temáticas, mapas associati-
vos, a partir da combinação de cartas simples (geologia, drena-
gem, solos e dados de ensaios de SPT) que retratam um único
parâmetro ou fenômeno e tabelas de atributos a cada um destes
parâmetros e fenómenos.

As ferramentas do SIG proporcionaram uma melhor análise e
caracterização dos parâmetros geotécnicos estudados, uma vez que
a integração de dados em um só ambiente, associado ao banco de
dados alfanumérico pennitiu extrair e visualizar infonnações da
área de estudo, de fonna georeferenciada, tais como: população,
descrições de materiais litológicos, dishibuição destes de acordo
com a profundidade, caracterização de suas resistências e tipos de
solo. Essas caracteristicas são de suma importância para o imple-
mento de obras de engenharia, especialmente no que se refere a
escolha do tipo de fundação, notadamente quanto a custos.

PRINCIPAIS IMPLICAÇÕES DO MODELO FRACTAL DO PANTANAL

André Calixto Vieira(l}; Henrique Dayanl2i; A1aria do Socorro de Souza I.') & César de Oliveira Lopes(/)
(li UFRRJ - SR 465, km 7.23851-970 SeropédicalRJ. Srasil. gfi'actal@ufrrj.br
12)UFRJ/CCHN - Cidade Universitária. SI. G -1. Fundão. 21949-900 Rio de JaneirolRJ

I" PETROSRASICENPES - Cidade Universitária, Qd. 7 - I. Fundão, Rio de JaneirolRJ

Com basc na interprctação visual, realizada sobre um mosai-
co semicontrolado de imagens de satélite da série Landsat-MSS,
canais 5 c 7, obtidas entre março de ]973 e agosto de ]976 e de
dados preexistentes, Vieira e Klein (1995) descreveram uma grande
estrutura circular, situada na parte central da Bacia do Pantanal
Mato-grossense. Esta estrutura aparece delineada por discordân-
cias fisiográficas e estruturais lineares representadas por falhas
que defincm uma linha poligonal fechada de contorno hexagonal.
A estrutura principal apresenta simehia especular e um diâmetro
médio de aproximadamente 250 k111.A distribuição dos principais
lineamentos, das diferentes texturas e dos padrões de drenagem,
caracteriza a grande estrutura do Pantanal e parte de outras duas
com. aproximadamente, as mesmas dimensões. Nasjunçõesdes-
tas estruturas formam-se pontos de simehias tríplices fonnando
figuras muito semelhantes às do modelo hipotético de defonna-
ção crustal proposto por Turcotte (1986). O objetivo deste estudo
foi analisar estas feições hexagonais e definir as principais impli-
cações cmergidas do modelo fractal utilizado no Pantanal. Deste
modo, a simetria do hexágono principal, como era de se esperar,
não é absolutamente exata, porém, está muito próxima do modelo
de Turcotte (1986), sendo que, um eixo de direção SW-NE, que
passa pelo centro do hexágono principal, determina a simehia es-
pecular do contomo do hexágono do Pantanal. Analisando o es-
paçamento entre os lados paralelos do hexágono principal e o com-
primento dos lados, foi possível calcular uma sutil discrepância
de aproximadamente 3%, isto corrcsponderia, por exemplo, a um
erro de 2,8km para cada lado da estrutura hexagonal que é de
140km. o qual é absolutamente desprezível. A sedimentação, atu-
ante no intelior do leque do Rio Taquari, está condicionada ex-

clusivamente à extensão do hexágono principal, sobre lima área
de aproximadamente 32.000 km2 e nenhum outro sedimento é
depositado fora destes limites, demonstrando que os sedimen-
tos neogênicos são depositados no interior de uma estrutura pre-
existente. A reativação neotectônica, que se mantém ativa du-
rante a sedimentação, faz com que as estruturas do embasamen-
to da Bacia do Pantanal, sejam sempre reproduzidas na superfi-
cie e na fonna hexagonal. Com o deslocamento dextral das fa-
lhas de rejeito direcional, a tendência é provocar uma rotação da
estrutura hexagonal no sentido preferencial anti-horário. O giro
do hexágono principal, entretanto, provocaria pressões diferen-
ciadas ao longo dos seus lados ou falhas, condicionando zonas
de transpressão ao longo dos lados dos hexágonos e de transtra-
ção nas junções tríplices das falhas de rejeito direcional. O re-
sultado deste processo de compressão descontínua ao longo dos
lados é uma reação contrária na direção do centro do hexágono
e um provável intumescimento na superficie, análogo à forma-
ção de uma calota. É possível que este sutil intumescimento seja
o responsável pela curvatura no Rio Taquari e demais rios loca-
lizados no interior do hexágono principal. Os estudos compara-
tivos da dimensionalidade do modelo teólico proposto por Tur-
cotte (I986), que é igual a ] ,58 (D = log 3/log 2 = 1,58) e do
complexo sistema de falhas do embasamento da Bacia do Pan-
tanal Mato-grossense que é igual a ] ,59 (D =

] ,59), revelaram-
se por demais parecidos, principalmente por se tratar de um sis-
tema natural de comportamento dinâmico não-linear. Esta ob-
servação, ao nosso ver, consiste numa nova infonnação quanti-
tativa, uma valiosa contribuição científica e um ponto de grande
relevância na pesquisa desenvolvida.
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SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO NO ESTUDO DA RALAÇÃO ENTRE FRAGILIDADES
AMBIENTAIS E EVOLUÇÃO DO USO DA TERRA NO PARQUE ESTADUAL DE JACUPIRANGA (SP)

Neide }()ko Watanabe, Arlei Benedito Macedo e Alexandre Carnier Nllnes da Silva
Instituto de Geociências - USP

o parque Estadual de Jacupiranga, estabelecido em 1969,
tem parte de sua área oculpada por usos incompatíveis com a
categoria Parque Estadual. Apesar da relevância ambiental da
área no ámbito regional, nacional e internacional (recentemente
declarada como Patrimônio da Humanidade) e da proteção legal
existente, em contradição, o Parque Estadual de Jacupiranga é
uma das áreas mais intensamentes ocupadas no Vale do Ribeira
nas duas últimas décadas. Foi reaJizado um estudo, financiado
pela FAPESP, procurando identificar fatores que condicionam
esta ocupação, visando apoiar a gestão dessa Unidade de Con-
servação. Como hipótese central foi testada a afirmação de que
a simpi<:sdeclaração de uma área como unidade de conserva-
ção, sem estudos que levem em conta as condições objetivas,
leva ao desrespeito da destinação da área e à sua degradação
ambiental. Assim sendo, as áreas cuja destinação legal seja mais
adequada, em relação às condições objetivas, tenderiam a ser
utilizadas de forma em que seu uso foi planejado, enquanto aque-
las cuja destinação estivesse em desacordo com as condições
objetivas, seriam ocupadas para usos diferentes da destinação
legal. O teste foi feito confrontando o uso de solo possíveis para
a categoria parque e os atualmente exercidos na área do Parque
Estadual de Jacupiranga, bem como a evolução destes usos des-
de a dec:1araçãoda área como parque, com as fragilidades dos
meio físico e biológico, bem como fatores sócio-econômicos.

Para estudo da vocação aos diversos tipos de uso de parcelas
do teritório, em relação ao, meio físico, foi feita uma comparação
entre o uso atual e passado da terra e a fragilidade do meio físico,
sendo esta determinada pelo cmzamento de informações já ma-
peadas de geologia, geomorfologia e com as declividades, obti-

das de um MNT calculado no projeto, e do meio biológico, consi-
derando inadequadas à ocupação as áreas com vegetação nativa
ou em estado médio ou avançado de regeneração. O estudo do
uso atual e passado da terra e sua comparação para determinar a
evolução do uso, bem como o estudo da vegetação, foram feitos
pelo tratamento de imagens de satélite, Landsat 7 do ano de 2000
e Landsat 5 do ano de 1986, com pré-processamento, processa-
mento (elaboração de índices de vegetação, classificações não-
supervisionadas e supervisionadas) além de pesquisa de campo e
levantamento de informações bibliográficas, visando esclarecer a
história da região e interpretar a s modificações encontradas.

Verificou-se que a ocupação da área émuito mais controlada
por fatores econômicos e sociais (como a situação fundiária, exis-

tência e proximidade de estradas e núcleo de povoamento anteri-
ores ao parque) do que por fatores físicos ou biológicos, contrari-
ando a hipótese inicial. Estuda-se agora a interpretação e a com-
paração desses diversos fatores, de forma a auxiliar na formula-
ção de políticas públicas que auxiliem na prevenção da área e na
manutenção de usos adequados para a categoria Parque Estadual.

SPATIAL PROBABILlTY MODELlNG IN THE GEOSCIENCES

Richard Bedell
GeoCorp 480 East 8th Street Reno NV 89512 USA
geocorp@charter.net

The Arthur Laboratory of Exploration Geophysics, Mackay School of Mines Department of Geological Sciences, MS 172
University ofNevada Reno, Reno, NV 89557-0138 bedell@llnr.edll

Ali aspects ofthe Geosciences are becoming more quantita-
tive. As digital spatial data and the software such as GIS beco-
me mOfl~readily available, the interest is moving from building
datasets to using them as a predictive tool. Although there are
many rnethods for performing probability modeJing, software

for end users is limited. This presentation will review methods
readily available for spatial probability modeling.

Many methods are derivations ofthe general Bayesian tech-
nique. These are extended by Dempster-Schafer and highly op-
timized models can be perfonned with neural networks. These
methods ali have their advantages and disadvantages. Different
methods will be reviewed and a matrix of methods, their utility,
and limitations will be presented in the context of solving Geos-
cience problems. In a complex model, involving many data sets,
it is possible to integrate different methods into the same model.

The most commonly used method for spatial probability mo-
deling in the Geosciences is binary weights of evidence (Wofe).
In this case each layer of data is intersected with a geologic occur-
rence. The data intersected with the numerous occurrences create
a histogram ofthe data in that layer which intersects the occurren-
ces. With Wofe, only the tallest bins of the histogram are used.
These tallestbins map an arca of'yes' and everything else is 'no',
thus a binary yes/no map is created. This is an oversimplification
of the data, but it is an optimized method that does work using
several independent layers of data. A preferable method is to use
the entire data distribution of the data layer that intersects the ge-

ologic occurrence. This is known as a form ofFuzzy Logic. The
problem with this method is when the evidence layers are put
together to make a model, the way they are merged is based on
operator preference or "expert" opinion. Wofe has an unbiased
method in which the evidence can be put together so that there is
no bias, or in reality not very much bias. This paper will present a
method of unbiased weighting for the integration of fuzzy logic
into a model. The method uses cumulative frequency distributi-
ons, which are data distributiotl independent. In this way the enti-
re data distribution can be used as evidence, and an unbiased wei-
ghting can be applied when integrating numerous layers of evi-

dence into a probability model.
Another advantage offuzzy logic is that when the data layers

are combined statistical independencc is not necessmy. With
Wofe, data independence must be demonstrated. In reality these

mies are bent, because if different data sets are modeling similar
phenomenon then they are not purely independent. Practical pro-
bability modeling uses a hierarchy of procedures. It is best to
start with an unbiased modelo These results can then be questio-
ned and tested. Bias can be applied as a way to test ideas and
concepts. Fuzzy and binary methods can be combined. Eviden-
ce can be negative and positive. Dempster-Schafer can test for
ignorance. In summary, probability modeling offers a stmcture
in which hard and fuzzy evidence can be optimized, idcas can
be tested and results quantified. Modeling is best done by Geos-
cientists who understand the data and the concepts.
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THE INTEGRATlON OF REMOTE SENSING (RS), GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) AND GLOBAL

POSITIONING SYSTEMS (GPS) IN GEOLOGY

Aderbal C. Correa
Center(or Environmental Technology, University 01 Missouri-Columbia
Columbia, MO, USA

The integration of remote sensing (RS), geographic infor-
mation systems (GIS), and global positioning systems (GPS) in
geological work is becoming a new discipline characterized by
the capability to enable spatial database updates and based in
part or completely on digital procedures. This integration of
technologies creates an option to collect data, solve problems
and to make decisions using data that can be updated periodi-
cally at a relatively low cost.

This paper reviews integrated spatial technologies in the
context environrnental applications. The availability of new high
spatial resolution satellite remote sensing systems for civilian
use in the last few years have made possible to develop applica-
tions in arcas traditionally considered as the outside the realm of
satellite remote sensing. This was particulariy true in reference
to RS applications in urban arcas. As a result ofthe work done
in the last few years it has been shown that 1- and 4-m resoluti-
an satellite image data can replace aerial photography in several
urban applications.

Natural geologic processes are sometimes hazardous to pe-
ople. The most common geologic hazards: floods, earthquakes,
slope failures, tsunamis and volcanoes involve high magnitu-
de or unpredictable geologic processes. In many parts of the
world floods are the most costly geologic hazard in terms of
lives lost and financial loss. During the first five months of
this year floods have caused 755 deaths, displaced more than
850,00 people and caused losses ofmore than 1billion dollars
worldwide!

The Jordan Creek watershed in the city ofSpringfield, state
of Missouri was chosen as a test site for the project. Jordan
Creek is an urbanized watershed that has a floodplain subject to

flooding during major precipitation events. Floodplain zoning
restricts land use in flood-prone arcas designated as 100-year
floodplain. The project was designed to evaluate new tel;hnolo-
gies that could be used in floodplain studies to improve 01'repla-
ce conventional approaches to the problem. This paper descri-
bes the results ofusing a differential GPS system to collect ground
control points to produce a high resolution digital elevation model
(DEM) used for base map generation and registration, water-
shed mapping and flood-risk assessment. Another DEM was
obtained with a commercial airborne lidar system with a ground
sampling distance of 1 m and an elevation accuracy of 30 cm
RMS. Validation ofthe lidar DEM with GPS data indicated the
presence of a small negative bias in the lidar data and the lack of
elevation data in areas where the ground absorbed most of the
lidar pulse energy.

Diffetent RS systems were used to generate land cover
input for hydrologic modeling of the Jordan Creek watershed
(Landsat ETM, SPOT, IRS and Ikonos). Land cover maps sho-
wing the distribution of hydrologic land cover classes for each
satellite were reported in reference to the overall accuracy as-
sessment of a supervised maximum likelihood classification. The
land cover and soil type information for the watershed were com-
bined using GIS to produce the input parameters needed by the
hydrologic mode!. The project demonstrated the utility, savings
in time and the great amount of detail achieved by using these
new spatial technologies instead of traditional methods. Dedi-
cated Internet websites can allow data updates and modeling
different scenarios at any time and from any place. A similar
approach can be used in geologic mapping for different applica-
tions.
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AS ARGILAS EMPREGADAS NA INDÚSTRIA OLEIRA DE SANTARÉM: OCORRÊNCIAS, MÉTODO DE LAVRA E
CARACTERíSTICAS FíSICAS PARA USO EM PRODUTOS CERÂMICOS.

Every Geniguens Tomaz de Aqllino

DNPM - PA. dnpmgab@vento.com.br

o Município de Santarém, localiza - se na região oeste do
Estado do Pará, na foz do Rio Tapajós, destacando - se como o
principal polo de desenvolvimento naquela região, onde a in-
dústria cerâmica tem relevância, para o abastecimento do mer-
cado local e exportação da produção excedente. A matéria pri-
ma utilizada nessa indústria é proveniente de depósitos conti-
nentais recentes, resultantes dos processos intempéricos atuan-
tes sobre as litologias da Formação Alter do Chão e encontrados
nas pequenas elevações na periferia da cidade de Santarém, e
dos depósitos de sedimentos argilosos atuais, que se formam no
fundo de lagos, nas áreas de várzea da planície de inundação do
rio Amazonas, próximo de suas margens, onde as camadas de
argila ficam submersas, durante oito meses no ano. Os depósi-
tos fluviais têm grande extensão lateral, e o seu limite em pro-
fundidade não é bem definido. As argilas oriundas dos depósi-
tos da planície de inundação do rio Amazonas, apresentam alta
plasticidade, são de fácil moldagem, com cores creme, cinza
acastanhada, às vezes com baixo conteúdo de areia e de silte e
pouco teor de matéria orgânica. Enquanto que as oriundas do
continente, apresentam - se com maior grau de consolidação,
típicas de perfillaterítico enriquecido em elementos ferrugino-
sos, nodular, nas cores vermelha, amarelada e variegada, com
grau variados de areia fina e silte.

Na mineralogia essas argilas também se diferenciam, pois
as de fiJllldodos lagos são ricas em minerais aluminosos do gru-
po da caulinita, bastante micáceas, feldspáticas, com pouco quart-
zo e clorita. Já as argilas continentais são ferruginosas (ricas em

goethita), cauliníticas e quartzosas.
A metodologia de lavra se caracteriza pelo seu aspecto rudi-

mentar, manual, com uso de equipamentos fabricados pelos ex-
tratores, conhecidos como "ferro de cortar barro", cujo método
de extração se assemelha ao de tiras. Para a extração do minério
de fundo dos lagos, o extrator efetua pelo menos dois mergulhos
para extrair o minério. No primeiro, efetua o corte e quebra do
bloco de argila, e no mergulho seguinte esse bloco é erigido do
fundo do lago ejogado em embarcações, que transportam para a
cidade de Santarém para serem beneficiados.

Ensaios de caracterização fisicas realizados em corpos
de prova nas argilas, para verificação da tensão de ruptura em
Kgf/cm2, após secagem à li O°Ce a queima à 950°C, mostraram
resultados dentro dos limites estabelecidos por Barzaghi e Sal-
ge - 1948, que associado às outras características fisicas "in
natura", como sua plasticidade, sua facilidade para ser moldada,
baixa porosidade e baixa capacidade de absorção de água, de-
monstram sua qualidade para uso na indústria, para a produção
de cerâmica vermelha.

Na fabricação dos produtos cerâmicos vermelhos, a argila
extraída na várzea é misturada com o sedimento argiloso a silto-
so continental. Estima - se que a indústria oleira de Santarém
consome anualmente cerca de 250.000 toneladas de argila sen-
do, 200.000 toneladas oriunda das áreas de várzea e 50.000 dos
depósitos continentais, para produzir 35.000.000 de unidades
de tijolos entre maciços e furados e 1.000.000 unidades de te-
lhas, além de peças para lajes, cobongós e outras.

PROPRIEDADES FíSICO - MECÂNICAS DAS ROCHAS ORNAMENTAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Alice Baldissera. Gabrielle Sousa e Silva. Juzilene Kalline Menezes, Profa. Dra. Felisbela Maria da Costa Oliveira. Prof Ms.
Márcio Luiz de Siqlleira Campos Barros, Prof DI'.José Lins Rolim Filho, Prof Ms. Evenildo Bezerra de MeIo, Prof DI'.JÚlio
César de Souza
Universidade Federal de Pernambuco. Departamento de Engenharia de Minas

INTRODUÇÃO: Sabe-se que o comércio de rochas orna-
mentais no estado de Pernambuco é bastante promissor, mas
paralelo a este comércio, existe uma carência muito grande de
infonnações técnicas, que possam orientar os engenheiros, os
arquitetOs e os demais usuários, sobre uma melhor utilização
destas rochas. Este trabalho visa suprir esta lacuna. Foram estu-
dadas as características fisico-mecânicas de amostras oriundas
do Estado de Pernambuco. Estas amostras são provenientes de
jazidas" das quais duas já se encontram em fase de explotação.
As outras estão na espera da liberação do decreto de lavra.

METODOLOGIA: As amostras foram preparadas no La-
boratório de Tecnologia Mineral do Departamento de Engenha-
ria de Minas da UFPE. Determinou-se os índices fisicos (massa
específica aparente, absorção d'água aparente e porosidade apa-
rente), destas rochas. Estes ensaios foram realizados segundo a
norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a
NBR N° 12.766, e em seguida foram determinadas algumas pro-
priedades mecânicas como: realizados os ensaios de resistência
à compressão simples ou uniaxial, com aplicação do esforço
normal e esforço paralelo ao plano de fraqueza (NBRN° 12.767);
e de maneira análoga é realizado o ensaio de resistência à tração
por flexão (NBR N° 12763, e ASTM N° C 241-90), e determi-
nação da abrasividade através do ensaio de Desgaste Amsler a

500m e a 1000m (NBR N° 12042).
RESULTADOS: As amostras estudadas apresentaram valo-

res para o peso específico saturado aparente variando de 2,628 a
2,807 g/cmJ, para a porosidade aparente valores entre 0,676 a 1,620
% e para a absorção aparente valores que se apresentam de 0,256
a 0,618 %. Apresentando para a resistência à compressão simples
valores que variam de 101,70 a 148,15 MPa com aplicação do
esforço normal ao plano de fraqueza e de 90,39 a 118,61 MPa
com aplicação do esforço paralelo ao plano de fraqueza e para a
resistência à flexão: valores compreendidos entre 14,85 a 17,80
MPa (nonnal ao plano de fraqueza-- ASTM), e de 10,39 a 12,37
MPa (paralelo ao plano de fraqueza - ASTM); e valores entre
15,62 a 18,50 MPa (normal ao plano de fraqueza -

ABNT) e de

12,33 a 15,32 MPa (paralelo ao plano de fraqueza). Para a abrasi-
vidade obtida [pelo ensaio Amsler temos valores de 0,048 a 0,470
mrn a 500m e para 1.000m valores de 0,174 a 0,850 mm.

CONCLUSÕES: Tendo como base dados dos ensaios reali-
zados a partir das amostras de rochas recolhidas no campo e
avaliando as amostras destas rochas ornamentais, verificou-se
que algumas amostras, se enquadraram nas especificações fixa-
das pela ASTM C 165 e sugeri das por Frazão e FarjalIat (1995),
para os padrões brasileiros. Isto significa que elas apresentam
potencial para exploração comercial.
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ALTERABILlDADE DAS ROCHAS ORNAMENTAIS: EXPERIÊNCIA DO COTIDIANO

Alice Baldissera, Gabrielle Sousa e Silva. Prola. Dra. Felisbela Maria da Costa Oliveira, Prol Ms. Márcio Luiz de Siqueira
Campos Barros, Prol Dr. José Lins Rolim Filho, Prol Ms. Evenildo Bezerra de Melo. Prol Dr. Júlio César de Souza
Universidade Federal de Pernambuco. Departamento de Engenharia de Minas

INTRODUÇÃO

O mercado de rochas omamentais, em especial do granito, re-

quer a determinação das propriedades fisicas, mecânicas e mine-

ralógicas das rochas para que desta maneira seja possível orientar o

consumidor na sua aplicação adequada a fim de que se USUITuade

maior qualidade, durabilidade e menor custo uma vez que atual-

mente a escolha da rocha é comandada a priore pelo fator estética e

pelo preço. O objetivo é o estudo dos efeitos da alterabilidade nas

rochas quando expostas a produtos de limpeza utilizados no cotidi-

ano. A análise foi realizada a nível macroscópico e a respeito da

influência sobre os índices fisicos da rocha.

METODOLOGIA

Para a análise da alterabilidade das rochas, cujos índices
físicos haviam sido determinados previamente, prepararam-se
nove corpos de prova cúbicos com no máximo 70 gramas que
foram devidamente guardados e etiquetados. Colocaram-se três
amostras da rocha em cada par de esponjas que tinham sido
umedeci das respectivamente, em detergente, desengordurante
e água sanitária. e reumedecidas a cada 24 horas Cada conjun-
to com amostras umedecidas dos três produtos foi colocado
em bandejas etiquetadas com o número da amostra e início do
experimento. Nas primeiras 24 horas retirou- se uma amostra
de cada esponja (portanto amostras expostas aos três diferen-
tes produtos) e colocou- se em outra bandeja também etiqueta-
da com número da amostra, produto exposto e com a duração
da exposição. Realizou- se o mesmo processo para amostras
com 48 horas e 72 horas. Nesta experiência as esponjas com
detergente e desengordurante foram atritadas para fonnação
de espuma uma vez que elas são as responsáveis pelo ataque à

rocha. Após o ensaio de alterabilidade as rochas foram subme-
tidas novamente aos ensaios de índices físicos afim de que seja
possível compará-Ios com os índices físicos da rocha não alte-
rada.!/

RESULTADOS

Foram criadas tabelas que permitiram melhor discussão so-

bre os efeitos dos produtos de limpeza do cotidiano. O detergente

foi o produto de limpeza que menos agrediu a rocha, uma vez que

formou- se , devido a sua precipitação, uma camada oleosa na

superficie da amostra, persistindo mesmo sob incidência da luz

solar. Verificou- se uma relação direta entre a crescente alteração

do plagiocIásio e da biotita e a proporção de cada mineral na ro-

cha, aliada com a porosidade e a absorção aparente. Geralmente

quanto maiores a quantidade de plagiocIásio e biotita, a porosida-

de e a absorção, maior a alteração do granito. Não houve altera-
ção nos cristais de K-feldspato ou quartzo e as amostras apresen-

taram fraca retenção expressa pelo cheiro de detergente. A ação

do desengordurante., a exemplo do detergente, produziu maior

alterabilidade sobre o plagiocIásio e a biotita, enquanto o K-felds-

pato e o quartzo não sofreram alteração. Observou-se uma rela-

ção direta entre a alteração com a proporção de cada mineral na

rocha, e com a porosidade e a absorção aparente. A água sanitária

foi o produto que propiciou a maior alteração dos plagiodásio e

das biotitas A mesma relação de alterabilidade verificada pelos

produtos acima mencionados foi verificada para a água sanitária.

Na experiência da alterabilidade percebeu- se que independente

do produto de limpeza usado as maiores alterações eram do plagi-

ocIásio e da biotita, tendo o K-feldspato ou o quartzo sido pou-

quíssimo alterados.

CARACTERIZAÇÃO GEOQuíMICA COMO FATOR IMPORTANTE

NO ESTUDO DE ROCHAS ORNAMENTAIS

Amalvina Costa Barbosa
Curso de Pós-graduação em Geologia do IGEOIUFBA. Grupo de Petrologia Aplicada à Pesquisa Mineral.

Rochas omamentais constituem os materiais que são dimen-
sionados e adquirem uma forma que permite a sua utilização. A
comercialização desses produtos depende, principalmente, de
suas características químico-mineralógicas, diretamente relaci-
onadas á beleza estética, fator que condiciona o preço de merca-
do. Os ensaios de beneficiamento nos permitem conhecer as
características naturais e também prever aquelas que, possivel-
mente, serão induzidas pelos métodos de lavra e beneficiamen-
to; tais características, se não forem previstas, também não po-
derão ser controladas pela escolha do melhor método de extra-
ção, manuseio e aplicabilidade, em função do projeto a ser exe-
cutado.

Além dos ensaios de beneficiamento normalmente requeri-
dos para rochas ornamentais, o estudo petrográfico, feito de for-
ma abrangente, com a caracterização textura I e mineralógica
detalhada, procurando, sempre que possível, agregar informa-

ções a respeito de alterações e feições microestruturais e relaci-
oná-Ias ao comportamento do maciço em escala regional, cons-
titui-se em uma ferramenta indispensável. Vidal et aI. (2001)
ressaltam que, apesar de ainda não normatizada, a condição de
alterabilidade pode ser considerada como o parâmetro mais im-
portante para a qualificação da rocha na sua utilizaçào como
material para fins ornamentais.

Qualquer que seja a d-::stinaçãodo material (pisos, Golunas,
etc.) é fundamental conhecer suas características naturais, rela-
cionadas à sua gênese "e ao meio de onde ele provém, as modi-
ficações que o afetaram e os processos ativos nesse meio A im-
portância dos estudos geoquímicos na caracterização de rochas
com fins ornamentais ainda é pouco conhecida, porque eles ne-
cessitam um bom conhecimento de geologia. Cabe aos profissi-
onais que se dedicam ao estudo da geoquímica de rochas mos-
trar sua impoliância e divulgar o seu uso.
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ROGHAS ORNAMENTAIS DO TIPO "GRANíTICAS": CARACTERIZAÇÃO GEOQuíMICA E TECNOLÓGICA

Amalvina Costa Barbosa*, Walter Siqueira Tavares de Souza**, Atailson Sacramento Araújo *
(*)Curso de Pós-graduação em Geologia, UFBA. Grupo de Petralogia Aplicada à Pesquisa Mineral, Depto. Geoquímica. (**)
Depto. Geoquímica. (***) I.c.

Dentre os materiais geológicos industriais, as rochas orna-
mentais de revestimento, genericamente denominadas "grani-
tos", têm uma grande aceitação no mercado da construção civil,
para emprego no revestimento de pisos e fachadas, visto seu
baixo custo de manutenção após a implantação e a sua grande
beleza arquitetônica.

A transformação de uma litologia granítica genérica para
uso como rocha ornamental necessita preencher dois requisitos
principais:
I - Possuir aspecto estético-decorativo atrativo, onde o obser-

vador retenha na memória uma impressão marcante e fixa
do material visualizado.

2 - Propriedadesfísico-mecânicascompatíveiscom o modo de apli-
caçiío,especificamentequanto à resistênciaatravés do tempo.
Os corpos graníticos que são alvo da pesquisa correspon-

dem a afloramentos de granitos com biotita e muscovita, de pro-
vável idade transamazônica (Barbosa & Domingues, 1996) e
constituem importantes ocorrências reconhecidas nas cercanias
dos distritos de Queimadinhas e Pé de Serra, por Projetos Esta-
duais e Federais de prospecção. No entanto, os estudos foram
efetuados regionalmente e as caracteristicas geológicas locais
não foram ainda bem aprofundadas e pesquisadas. Estas áreas
estão situadas nos domínios dos municípios de Marcionílio Souza
e Maraçás, e constituem sítios estaduais de baixo desenvolvi-

mento social, inseridos no polígono das secas, cujo clima semi-
árido propicia o desenvolvimento de atividades econômicas ru-
dimentares, baseadas unicamente na pecuária extensiva e na
agricultura de subsistência.

Pé de Serra está inserida na porção ocidental do segmento
leste da sequência vulcanossedimentar Contendas-Mirante (Ma-
rinho et aI. 1977) e a área do distrito de Queimadinhas está inse-
rida no contexto do Bloco de Mairi, compartimento do embasa-
mento cratônico que compreende ortognaisses da fácies anfibo-
lito, às vezes migmatizados, além de pequenas faixas de rochas
supracrustais agrupadas com a denominação de sequências me-
tassedimentares e vulcanossedimentares. Estas litologias são,
frequentemente, postas lado a lado por uma tectônica dúcti/rúp-
til, com expressivas transposições, estando todo este conjunto,
desde a escala de afloramento à regional, relacionado ao deno-
minado Complexo Migmatítico-Gnáissico, em sua porção de
menor intensidade de fusão parcial (metatexito). Os corpos gra-
níticos que são alvo da pesquisa correspondem a afloramentos
de granitos com biotita e muscovita, de provável idade transa-
mazônica (Barbosa & Domingues, 1996).

A caracterização das rochas de interesse será feita levando
em conta a presença de minerais de alteração e a influência dos
processos de alteração na resposta dos materiais aos ensaios de
beneficiamento convencionais.

COMPARAÇÃO ENTRE O DEPÓSITO DE ARGILAS SMECTíTICAS DA MINA BATEIAS E OS DAS MINAS DE
CAULlNITA DA FORM. CAMPO ALEGRE (SC)

João C. Biondi, Eleonora M. G. Vasconcellos e Guilherme A. Vanzela
UFPR.- Depto de Geologia, Caixa Postal 19.001, 81.531-990 Curitiba (PR)

Bateias (SC) é a maior mina de matéria prima cerâmica com
composição smectítica em operação no sul do país. A região da
mina tem tufos e lavas dacíticos e basálticos que foram transfor-
mados em minérios smect'titcos. Os minérios têm alto teor de
sílica e ilita-montmorilonita interstratificados, diferente dos mi-
nérios cauliníticos e/ou ilíticos da maior parte das minas da re-
gião de Campo Alegre.

Quanto a composição químicas, o minério de Bateias dife-
rencia-se pelos teores elevados de MgO, superado apenas por
alguns minérios da Mina Turvo, e pelos baixos teores de AlP3'
Os teores de ferro e de potássio são mais elevados que os da
maior parte dos outros minérios, superados somente por alguns
das Minas Turvo e Floresta. Entre os elementos traço destacam-
se, em Bateias, os teores elevados de ítrio e de bário e os baixos
teores de zircônio. Os outros elementos maiores (Si, AI, Mn,
Ca, Na e P) e traços (SI',Rb e Nb) ocorrem em Bateias nas mes-
mas proporções que nas outras minas de Campo Alegre que pro-
duzem minérios para cerâmica de revestimento.

°
estudo de perdas e ganhos químicos mostrou que, durante

a gênese do minério houve, inicialmente, diminuição de volu-
me, diminuição do teor de cálcio e aumento do teor de sódio das
rochas (fase de zeolitização). Em seguida, a argilização causou
o aumento do volume das rochas e a lixiviação de todas as subs-
tâncias, com exceção do ferro e do manganês, concentrados re-
sidualmente em superfície. Isto é esperado, tendo em conta que
a argilização foi intempérica e que as smectitas são argilomine-
rais expansivos. A gênese do minério amarelo de Bateias envol-
veu a lixiviação de todos os elementos maiores, com exceção do
ferro e do manganês, cujos teores aumentaram em algumas amos-

tras devido a concentração residual superficial.
Há cerca de 570 Ma, findo o primeiro episódio vulcânico,

a região de Bateias sofreu um abatimento, possibilitando a for-
mação de um grande lago de caldeira, que recebeu sedimentos
e cineritos. Houve, então, um segundo episódio vulcânico que
deformou a pilha sedimentar, alojou diques e "sills" basálticos
em meio aos sedimentos e cobriu a pilha sedimentar com tufos
e lavas básicos. Entre 530 Ma (final da fase Campo Alegre) e
435 Ma (início da deposição do Grupo Itararé) provavelmente
toda a região foi erodida. A partir de 435 Ma as rochas da Ba-
cia de Campo Alegre foram cobertas rochas que compõem a
Bacia do Paraná. Em seguida esta cobertura foi erodida"ex-
pondo, novamente, as rochas da Campo Alegre. Desde esse
momento, as rochas começaram a ser intemperizadas e erodi-
das. Nessa época deve ter ocorrido a zeolitização das lavas e
tufos que ficaram dentro do lençol freático. Inicialmente, na
matriz, cristalizou-se a gismondina, zeolita cálcica e menos
hidratada, e em seguida, a philipsita, sódico-cálcica e mais hi-
dratada. Essa transição fez-se com diminuição de volume da
rocha, diminuição no teor de CaO e aumento no teor de Na,O.

°
rebaixamento da superfície causou o rebaixamento da su-

perfície freática, expondo as rochas zeolitizadas a oxidação.
°vidro e as zeolitas foram hidrolizados e transformados em smec-

titas. Esse processo fez-se com a lixiviação de todas as subs-
tâncias, sobretudo da sílica, e com o aumento de volume da
rocha, causado pelo embebimento das smectitas (argiJas ex-
pansivas) em água. A magnetita e o ferro do vidro da matriz
das rochas vulcânicas foi oxidado e concentrado nos espaços
livres, ressaltando as estruturas de fluxo.
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CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICAlCRISTALOGRÃFICA DA GIPSITA DO ARARIPE

Dra. Lucila Ester Prado Borges*; Ms. Evenildo Bezerra de Melo*, Dra. Sandra de Brito Barreto*, Ms. Hortência Maria
Barboza de Assis**, Everton Neves Menor*** e André Luiz Silva Bazante****

*Departamentode Engenhariade Minas ~ UFPE, ** UNICAp,***BolsistaCNPq~ Departamentode Engenhariade Minas
UFPE, **** Bolsista CNPq - Departamento de Física - UFPE

A gipsita é mn sulfato de cálcio di-hidratado e tem o seu princi-
pal campo de aplicação industrial a partir da sua transformação para
gesso, cuja nobreza reside na redução do seu conteúdo para o he-
miidrato, por perda de mna e meia molécula d'água. A qualidade da
matéria-prima levada aos fomos para a obtenção de gesso exerce
papel importante na nobreza do produto final, pois quantidades di-

ferentes do conteúdo em água, ou mesmo a presença de anidrita no
minério, pode desencadear mna queda na qualidade do produto.

A importância da Província Gessífera do Araripe foi recen-
temente enfatizada por Luz, Baltar, Freitas & Silva, 200 11.N es-
ta Província, as minas apresentam diferentes tipos de minério
cujas características, a priori, apontam para uma maior ou me-

nor eficácia na produção do gesso.
Apresentam-se, neste resumo, os resultados preliminares das

investigações em amostras de alguns dos tipos de minérios co-
nhecidos, utilizando-se a Difração de Raios-X na expectativa
de melhor compreendê-Ios, visto que atualmente são diferencia-
dos por aspectos meramente morfológicos.

Foram descritas macroscopicamente, amostras dos seguin-
tes minérios: a) tipo "rapadura ": gipsita estratificada com fil-
mes milimétricos de argila verde, 25% em termos de espessura;
b) tipo "cocadinha": gipsita estratificada com raros filmes de

argila verde, 25% em termos de espessura; c) tipo "johnson" :
gipsita branca a creme, sem estratificação aparente, com "nó-

dulos" e "estrelas"; d) tipo "estrelinha" : gipsita em cristais
radiados, com aspecto de estrela, com 20% de participação em
termos de espessura nas bancadas.

Cita-se na literatura a presença de anidrita natural, sEja como
leitos brancos, mais duros, de espessura centímétrica associada
com o gesso "rapadura", seja na forma maciça com cor levemente
cinza azulado, ocorrendo, em princípio no piso de falhas lísticas
ou de deslizamento. Foram realizadas análises difratométricas
utilizando-se o DRX - D 5000, marca Siemens, radiação de CuKa,
com passo de O.02°/seg, no intervalo 2???de 8 a 50° em amostras
dos tipos Jonhson, Rapadura/Cocadinha e Estrelinha.

A análise desses difratogramas diagnostica mn material puro,
bem cristalizado, identificando como única impureza a presença,
embora pequena, de anidrita nos três tipos estudados. Essa afir-
mação se baseia no diagnóstico do seu pico de maior intensidade
(d=3,50), que não está sobreposto a nenhum dos picos apresenta-

dos pela gipsita. Ainda é possivel afirmar que o teor de anidrita é
maior no tipo estratificado, seguido pelo tipo estrelinha e no tipo
mais nobre - gipsita tipo Jonhson -, embora com concentração de
anidrita nos seus nódulos de coloração cinza azulado, fora deles
ocorre o menor teor entre os três tipos estudados.

1- Sampaio, J. A., Luz, A.B. & Lins, F. F. Usinas de BE:neficia-
mento de Minérios dos Brasil, CETEM/MCT, Rio de Janei-
ro, 2001, 398p.

ANÁLISE TRIDIMENSIONAL DE MACiÇOS CRISTALINOS
PARA IMPLANTAÇÃO DE LAVRAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS

Marco Antonio Barsottelli Botelho
IGEOIUFBA & CPGGIUFBA (botelho@cpgg.ujba.br)

o emprego do Radar de Penetração no Solo (GPR) para detec-
ção de fraturas em rochas ígneas ou metamórficas de alto grau (gnais-

ses e migmatitos) tem sido usado desde o início da década passada
(1991), seja em estudos geotécnicos para contensão de barreiras

em estradas de rodagem, seja na análise de pedreiras usadas para
extração de blocos de rochas omamentais. No Brasil, também exis-
tem trabalhos sobre o emprego de GPR na detecção de fraturas em
pedreiras de rochas omamentais, porém eles só surgiram nos mea-
dos da década passada (1996). Neste trabalho apresentamos mna
metodologia para prospectar e caracterizar as porções de corpos
ígneos cristalinos apropriadas para realizar a extração de blocos de
rochas ornamentais, a qual envolve três etapas: (A) o mapeamento
geológico de veios, fraturas sub-verticais e diferentes fácies nas
porções aflorantes do maciço; (B) o levantamento tridirnensional
com o GPR para detectar principalmente os planos de fraturas sub-
horizontais, que possam servir como planos de corrida para a extra-
ção dos blocos, caracterizar os diferentes padrões de fraturamento
, bem como definir as porções livrcs dc fraturas; e (C) a apresenta-

ção gráfica da topografia do maciço associada às fraturas internas
localizadas, em três dimensões, a qual servirá para cubar o volume
de rocha lavrável, planejar a lavra e definir o posicionamento de
novas frentes de lavra. A etapa (B) requer a aquisição dos dados de
GPR, o que pode ser feito usando arranjos com separação constan-

te entre as antenas fonte e receptora, e os perfis devem ser registra-
dos ao longo de linhas paralelas entre si, ou formando malhas que
podem ser quadradas ou retangulares, cobrindo toda a área da pe-
dreira que se pretende analisar. O diagnóstico sobre o aproveita-
mento de mn maciço é feito a partir dos radargramas registrados, os

quais revelam a presença das fraturas e veios no corpo rochoso,
bem como suas extensões, formas e distribuição espacial. A inter-
pretação das fraturas nos radargramas só deve ser feita após o
processamento dos dados de radar. No processamento dos dados
se deve aplicar ganhos (AGC, exponencial, etc.) que permitam
visualizar todos os eventos presentes no radargrama; a correta
definição da posição zero nos traços de radar é muito importante
para os futuros cálculos das espessuras do pacote de rocha imedi-
atamente abaixo da superficie; a aplicação de filtros servem para
eliminar ruídos fora da faixa de freqüência das antenas emprega-
das; e finalmente, a mais importante etapa do processamento que

é a migração dos dados, posto que as formas, as dimensões e o
posicionamento espacial de todos os veios e fraturas sÓ estarão
correspondendo à realidade da geologia após efetuarmos a citada
migração. Esta metodologia já foi aplicada em rochas graníticas

do Maciço de Tróia, da Serra da Meruóca e no Morro do Patu
(Município de Santa Quitéria) no Estado do Ceará; e também nos
maciços Guariba (Mur:id!",io de Itaberaba), Beija-Flor e Dalva V
(Município de Rui Barbosa) no Estado da Bahia. Como resulta-
dos, desaconselhamos a implantação de uma frente de lavra no
corpo situado no Maciço de Tróia, devido à elevada densidade de
fraturas presentes; os corpos da Serra da Meruóca revelaram ní-
veis lavráveis com 3,5 m de espessura; localizou-se porl;ões não
aflorantes no morro do Patú, as quais estão livres de fraturamen-
tos. O maciço do Beija-flor revela um plano sub-horizontal com
17 metros de profundidade, e o Guariba apresenta alguns fratura-
mentos com mergulhos de 35 graus, porém ambos possuem mui-
tas porções lavráveis.
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OS PEQUENOS DEPÓSITOS MINERAIS COMO FATOR DE GERAÇÃO DE RENDA E SUSTENTABILlDADE

João Bosco Pereira Braga & Df: Taylor Aratijo Co//yer
Secretaria Executiva de Indústria, Comércio e Mineração do Estado Pará

o estímulo ao aproveitamento de pequenos depósitos mine-
rais, dentro da Verticalização Mineral, do Governo do Estado do
Pará, vem se tornando um importante fator de geração de em-
prego e renda, ao lado do desenvolvimento sustentável. Conce-
bido inicialmente para atender ao Programa Pólo Joalheiro, atra-
vés do aproveitamento de depósitos de gemas, o Programa hoje
contempla insumos minerais para a agricultura, como calcários
e fosfatos além de ouro, nefelina-sienito, rochas ornamentais,
argilas cerâmicas e minerais de emprego na construção civil.

O grande desafio do modelo, ainda é a questão do aprovei-
tamento de minerais de emprego imediato na construção civil,
tanto nas áreas urbanas, como nas margens dos rios, pela facili-
dade da extração e o baixo custo do transporte ao centro consu-
midor. Contudo, a atividade tem se mostrado importante na ge-
ração ou ampliação dar renda familiar, na fixação do homem ao
seu meio, evitando o êxodo rural.

O Estado do Pará com superfície de 1.253.164 Km2.,tem
cerca de 840.000 Km2 de rochas cristalinas, com províncias mi-
nerais de grande potencial para minérios polimetálicos, gemas e
rochas ornamentais. Por outro lado, o restante da área do Esta-
do, é constituído por rochas sedimentares também ricas em óleo
e gás, calcário, fosfato, gipsita, turfa, e minerais de aplicação na
constru.ção civil. As principais províncias são: i) Província Mi-
neral d,eCarajás, ii) Província Aurífera do Tapajós, iii) Provín-
cia Aurífera do Gurupi iv) Província Aurífera de Andorinhas-
Sapucaia, v) Província Mineral da Reserva Nacional do Cobre e

Associados e, vi) Província Mineral Xingú I Pacajá
A partir de 1995, novos depósitos foram identificados, des-

tacando-se o cobre, em Canaã do Carajás ; ouro em Floresta do
Araguaia; caulim em Ipixuna; calcário em Palestina do Pará e
Bragança. Destes, os de calcário, por suas características de uti-
lização como corretivo da acidez do solo, revestem-se de gran-
de importância social, notadamente na agricultura familiar, pois
permite uma melhor absorção dos nutrientes pelo sistema radi-
cular das espécies cultivadas, aumentando a produtividade agrí-
cola e consequentemente, a renda familiar e a fixação do ho-
mem ao campo.

Os depósitos de argila, principalmente de origem marinha
ou fluvial, abundantes na região com um exuberante sistema
hídrico, estão passando da fase de olarias familiares e primiti-
vas, para empreendimentos industriais, com agregação de tec-
nologia, tomando-os mais competitivos, através de empresálios
de pequeno e médio porte, ou através de associações cooperati-
vas, como nos municípios de S. Miguel do Guamá, Muaná e
Abaetetuba.

Outros insumos minerais para agricultura, de ocorrência
em pequenos depósitos, como fosfatos, rochas potássicas e
magnesianas, estão sendo estudadas conjuntamente com o cal-
cário, prevendo-se a adoção de tecnologias que permitam in-
corporar estes macro nutrientes ao solo, com os mesmos be-
nefícios econômicos e sociais esperados para a utilização do
calcário.

MINERAIS INDUSTRIAIS NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL

Paulo F ernando Pioltine Brandão *
& Luiz Augusto Mi/ani Martins **

* Mestre em Geociências, IG - Unicamp, **
Professor Associado, IG - Unicamp

O mercado dos minerais industriais apresenta-se com des-
taque c:adavez maior no cenário nacional. O segmento da nu-
trição animal, com novas técnicas de manejo, tem aumentado
o consumo de minerais, dadas as funções vitais que desempe-
nham na dieta alimentar dos animais. Dente os insumos mine-
rais usados na nutrição animal, destacam-se o calcário calcíti-
co e a rocha fosfática. O cálcio, na forma de CaC03, é o ele-
mento mais abundante no corpo animal. O fósforo, na forma
de P2ÜS' compõe juntamente com o cálcio, o esqueleto ou a
estrutura do corpo animal. A indústria de alimentação animal
movimenta importantes setores da economia brasileira. Absorve
65% da produção nacional de milho e 40% da de farelo de
soja. Adquire diversos insumos da indústria químico-fanna-
cêutica, como vitaminas, aminoácidos e microingredientes para
nutriçãio animal. E, da indústria mineral e mínero-química,
consome sais minerais como carbonatos, fosfatos e c1oretos.
No extremo dessa cadeia alimentar, a produção de carnes, ovos
e leite constitui a base da alimentação humana, movimentando
32,5 milhões tlano e gerando aproximadamente 62.000 em-
pregos diretos. Neste ramo, principalmente no Sul do país, está
muito presente o conceito de cooperativismo e de produção
integrada, para a qual as empresas fornecem toda a matéria-
prima necessária à alimentação animal e o "integrado" vende a

essas empresas o animal para abate, atividade que tem gerado
inúmeras pequenas agroindústrias. Insumos minerais como o
calcário calcítico e o fosfato bicálcico, utilizados nas indústri-
as de ração e de sal mineralizado, cumprem um nobre papel na
nutrição animal, fornecendo elementos essenciais ao desen-
volvimento saudável de rebanhos e plantéis. As estruturas de
consumo e produção desses minerais nos revelam duas reali-
dades opostas, mas não antagônicas, já que se completam. De
um lado, vemos empresas internacionais demandando insumos
minerais de qualidade, para a produção de ração e sal mineral;
de outro lado, uma dezena de pequenos e desconhecidos pro-
dutores de calcário disputam uma parcela desse mercado, ao
lado de poucos, grandes e poderosos produtores de compostos
de fósforo. As atuais exigências e especificações, e a competi-
tividade do mercado vêm tornando fundamental o incremento
de relações de parcerias produtor-consumidor. A enorme pro-
dução de calcário calcítico para a indústria de cimento obscu-
rece a quantidade e o valor da produção de calcário calcítico
para as indústrias de ração e sal mineral. Por conseguinte, são
escassas as informações oficiais sobre esse segmento de mer-
cadode calcário.Melhores informaçõessão disponíveissobre
o mercado de compostos de fósforo, dada a concentração e
porte dessa indústria.
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AVALIAÇÃO ECONÔMICA DO MIGMATITO "ROSA IMPERIAL",
DOMíNIO MERIDIONAL DA PRovíNCIA BORBOREMA, NE BRASIL.

Luis Christian De Montreuil Carmona*;AdejardoFranciscoda SilvaFilho**;MarceloReis Rodriguesda Silva***;Maria
Angélica Fonseca Sampaio*.
*PG-UFPE. e-mail: kichick@bol.com.br; **DGEO-UFPE; *** DEMIN-UFPE.

As rochas do migmatito "rosa imperial" constituem uma
unidade metamórfica de alto grau de possível idade meso-
proterozóica no terreno pernambuco-alagoas, domínio me-
ridional da província borborema. geologicamente pertence
ao complexo belém do são francisco, formado por biotita
ortognaisses tonalíticos/granodioríticos, leucocráticos de cor
cinza, geralmente migmatitizados (diatexitos) com leucos-
soma granítico, e migmatitos com mesossoma granodioríti-
co/quartzo-diorítico/tonalítico a anfibólio e/ou biotita, con-
tendo porções anfibolíticas, e ainda relíquias de rochas pa-
raderivadas do adjacente complexo cabrobó, formado de
migmatitos/paragnaisses (metatexitos), quartzitos, metarcó-
sios, muscovita gnaisses, micaxistos, paragnaisses (migma-
titizados) e rochas cálciosilicáticas.

A área separada para estudo, por seu potencial econômi-
co, localiza-se a norte-nordeste da cidade de garanhims, no
agreste de pernambuco. nesta área, as rochas de maior índice
de atratividade para uso como rocha ornamental são repre-
sentadas pelo ortognaisse/migmatito "rosa imperial" (diate-
xitos do complexo belém do são francisco), pertencente à
categoria de rochas orientadas e movimentadas, as quais fo-
ram priorizadas como rochas-alvo da investigação.

Em total foram pontuadas 31 ocorrências de rochas para
fins ornamentais. os afloramentos com valores maiores que
60 de iaeg (índice de atratividade econômica- geológica), re-
presentam ocorrências do migmatito "rosa imperial", encon-
trando-se 15 ocorrências com valores nesta categoria. estes
valores são obtidos com base na soma dos seguintes fatores:
cores predominantes da rocha, dureza relativa, texturas e es-
truturas predominantes, densidade de fraturamento/xenóli-
tos, modo de ocorrência, relevo predominante, infra-estrutu-
ra disponível e localização. os maiores valores obtidos estão

localizados na região central da faixa de diatexitos, (:ntre os
povoados de são pedro e volta do rio, relacionados geológica
e estruturalmente a stocks de granodiorito/tonalito/quartzo-
diorito. eles ocorrem como corpos com orientação wnw-esse.
nesta região está a mineração ferreira costa, atualmente a única
pedreira de rocha ornamental operativa na área do migmatito
"rosa imperial". existem outras pedreiras na área, mas de pro-
dução de brita e bloquetes de calçamento, de baixo valor co-
mercial.

Seguindo a mesma orientação desta faixa central e com o
mesmo controle geológico, todavia fora da área de pesquisa,
temos ocorrências interessantes para futuras investigações,
tanto a leste (em boa vista, afloramentos com índices médios
e elevados) quanto à oeste (em são pedro, afloramentos com
índices médios) e sudoeste da área pesquisada (afloramento
com índice elevado). fora desta região central, ocorrem tam-
bém afloramentos de boa pontuação nos diatexitos localiza-
dos entre os metatexitos de sítio riacho e os quartzitos da
serra da suçuarana, também relacionados à ocorrência de
corpos granodioríticos/tonalíticos/quartzo-dioríticos.

Em toda a área sul pesquisada, não foram encontrados
pontos favoráveis à exploração comercial para fins de rocha
ornamental, embora se trate de uma extensa faixa de diatexi-
tos tipo "rosa imperial". na região norte, nos metatexitos
próximos a corpos granodioríticos/tonalíticos/quartzo-diorí-
ticos, há ocorrências com potencial para rocha ornamental,
as quais poderiam motivar estudos futuros.

Tendo em vista o interesse comercial por "rochas mo-
vimentadas" (gnaisses e migmatitos), o objetivo principal
deste estudo foi selecionar e/ou descartar áreas favoráveis,
para exploração econômica destes litotipos com fins or-
namentais.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A GÊNESE DOS DEPÓSITOS DE MAGNESITA ASSOCIADOS A SEQUÊNCIAS
'METAVULCANOSSEDIMENTARES DO ESTADO DA BAHIA

Ilson Guimarães Carvalho
Universidade Federal da Bahia

o Estado da Bahia possui as maiores reservas de magnesi-
ta do Brasil, estimadas em mais de 160 milhões de toneladas.
Esses depósitos estão relacionados às tãcies de deposição quí-
mica dos complexos metavulcanossedimentares de Boquira
(região de Contendas), Barreiro-Colomí (região de Sento Sé-
Serra da Castela) e, notadamente, Ibitira-Brumado (Serra das
Éguas). Às ocorrências de magnesita da Serra das Éguas estão
associados importantes depósitos de talco. Esses complexos

constituem sequências supracrustais do Cráton do São Fran-
cisco do final do Arqueano a início do Proterozóico. Dados
isotópicos de O e C sugerem que não houve influência de água
meteórica descendente e as características estratigráficas e geo-
químicas sugerem uma origem comum para esses depósitos
de magnesita, os quais são interpretados como depositados a
partir de salmouras em bacias evaporíticas afetadas por fontes
termais controladas por fraturas.
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ANÁLISE COMPARATIVA DOS íNDICES FíSICOS DE GRANITOS ORNAMENTAIS DE MINAS GERAIS

Júlio César-Mendes; Hanna Jordt-Evangelista; lrlei Alves da Cunha.
Departamento de Geologia - Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto

Além do aspecto visual e decorativo, a aplicação de uma
rocha ornamental está intimamente ligada aos constituintes mi-
nerais e às características fisicas e mecânicas.

Visando a caracterização petrográfica e a determinação dos ín-
dices fisicos [massa específica seca e saturada, porosidade aparente
e absorção d'água (aa%)]' foram amostrados granitos ornamentais
em diversas regiões produtoras de Minas Gerais. O estudo petro-
gráfico indica que eles se classificam como sienito, granito, mig-
matito, c:harnoquito,opdalito, enderbito, granada granulito, gnaisse
e granito-gnaisse. A maioria não contém minerais alterados, exce-
tuando-se o ortopiroxênio (opx) de rochas da suíte chamoquítica.

Em relação aos índices fisicos, quanto maior a massa espe-
cífica, menores são a porosidade e o a.. Uma rocha com alto aa
significa mais fluidos penetrando em seus interstícios e, conse-
quentemente, minerais mais facilmente atacados pela água e
outros agentes químicos. Internacionalmente, considera-se que
o aaideal deve ser menor que 0,6%. Rochas com índices superi-
ores a esse, são submetidas a testes adicionais, como ensaio de
gelo e degelo e de ruptura e flexão, para veríficar a possibilida-
de de sua utilização em ambientes diversos.

Os índices fisicos dos granitos ornamentais de Minas Gerais,
com algumas exceções, estão dentro dos padrões considerados
normais, apresentando baixa porosidade (de 0,04 a 0,73%), mas-
sa específica aparente de 2,61 a 3,05kg/m3 e aainferior a 0,6%.

Entre as rochas explotadas na região de Piracema, o gabro
Preto Piracema apresenta aade 0,6% e o charnoquito Verde Pra-
ta de 0,05%. Os granada granulitos Branco Nepal e White Pira-
cema são exceções, pois apresentam aabem maior, de, respecti-
vamente, 0,15 e 0,10%.

No município de Serrania é extraído, a partir de matacões
bastante alterados, os granito-gnaisses Multicolor e Vermelho
Verônica e o migmatito Vermelho Coral. O Multicolor e o Ver-
melho Verônica apresentam aa de, respectivamente, 0,11 e 0,16%,
enquanto o Vermelho Coral de 0,17%. Portanto, a comercializa-
ção destas rochas em regiões com inverno rigoroso pode causar

problema na construção civil.
A maioría dos granitos ornamentais movimentados de Can-

deias são migmatitos e rochas da suíte chamoquítica. Os tipos
migmatíticos Saint Tropez, Shangrilá, lta Green e Red Acapulco
apresentam aa muito baixo, entre 0,03 e 0,07%, enquanto Rosa
Raíssa, Rosa Tifany e Jacarandá Cobra apresentam aa muito mai-
or de, respectivamente, 0,13,0,10 e 0,14%. Os charnoquitos Ver-
de Maritaca e Verde Candeias têm aa igual a 0,08 e 0,11 %. O
chamoquito do município de Oliveira, comercializado como Ver-
de São Francisco, mostra um aamuito baixo (entre 0,02 e 0,05%),
ideal para ambiente úmido e regiões com inverno muito rigoroso.

Na região de Poços de Caldas são explotadas rochas sieníticas
(Café Imperial e Marron Caldas) e graníticas (Jacarandá Coral).
Todas apresentam percentual de aa muito alto, entre 0,08 e 0,26%,
portanto não sendo recomendada para locais com alta umidade.

Existe uma relação entre aa e o retrometamorfismo sofiido
pela rocha. Assim, duas pedreiras do chamoquito Verde São Fran-

cisco mostram diferentes aa' A amostra com total diaftorese do
opx, que foi transfonnado em filossilicatos, tem aa 0,05%, en-
quanto na inalterada aa é 0,02%. Entre as rochas da suíte charno-
quítica da região de Candeias, o Verde Marítaca, isento de diaf-
torese, tem aa de 0,08%, enquanto o Verde Candeias e o Ita Ver-
de, com maior diaftorese, possuem aa igual a 0,11 e 0,13%.

CORRELAÇÃO ESTRATIGRÁFICA DE JAZIDAS VERSUS PROPRIEDADES TECNOLÓGICA DAS ARGILAS DA
FORMAÇÃO CORUMBATAí UTILIZADA COMO MATÉRIA-PRIMA CERÂMICA

S.R. Christofoletti(ll & M.M.T. Moreno
(I)

(1)FAPESp<hoc.9900364.3iIIGCEIUNESP- Rio Claro(SP)

O presente trabalho estuda as argilas da Formação Corum-
bataí, utilizadas como matéria prima no Pólo Cerâmico da cida-
de de Santa Gertrudes-SP. Esta formação geológica correspon-
de a uma unidade litoestratigráfica da Bacia do Paraná, repre-
sentada essencialmente por siltitos, argilitos de coloração arro-
xeada ou avermelhada às vezes intercalados por arenitos.

O trabalho teve como etapa inicial o levantamento de se-
ções colunares nas jazidas com o intuito de identificar as princi-
pais litofácies cerâmicas. Além do reconhecimento litofacioló-
gico, foi possível agrupar estas litofácies em assembléias de fá-
cies. Após a identificação destas litofácies foram coletadas amos-
tras para a caracterização mineralógica, química e cerâmica.

O próximo passo foi à correlação estratigráfica das jazidas,
e para isto foi utilizado como camada guia a litofácies siltito
maciço, que é marcante e aparece em todas as jazidas.

Dentre as assembléias de fácies correlacionáveis, podemos
destacar: Assembléia alterada (representada pela litofacies VII),
assembléia intercalada (representada pela [itofacies (VlIlb, 11e
IV), assembléia maciça (representada pela litofácies I) e a as-
sembléia laminada (representada pela litofácies Ia, Ib, Ic e Id).

A seção estratigráfica mostrou tendências de ambiente ma-
rinho plataformal apresentando um empilhamento granocrescente
ascendente com aumento da quantidade de areia para o topo.
Inicia-se pela sedimentação mais profunda dominada por pro-

cessos de maré de baixa energia ou decantação (Assembléia
maciça), passando para domínios de maré de baixa energia em
um nível mais raso com laminações incipientes (Assembléia sil-
tito laminado) e por terminar nas porções mais rasas dominado
por fácies mais arenosas (Assembléia intercalada) gerada por
processos de maré de alta energia e às vezes ondas.

A assembléia maciça ocorre em todas as jazidas e apresenta
um espessamento em direção ao Sul da área, e de aeordo eom os
resultados eerâmieos foi a que apresentou melhores resultados
de módulo de resistêneia à flexão eom valores de 260 Kg/cm2,
absorção de ágúa de 5.18% e valores de 4.17% para a soma de
Nap+Kp e de 14.61% de AIP3'

Já a assembléia siltito laminado toma-se mais espessa em
direção ao Sul da área chegando a atingir espessuras de II me-
tros; e de acordo com os resultados tecnológicos apresentou va-
lores bem próximos da assembléia maciça.

A assembléia intercalada ocorre com maior evidência ao
Norte da área de estudo com tendência de diminuição em dire-
ção ao Sul da área. De acordo com as propríedades tecnológicas
esta apresenta resultados satisfatórios, porém piores que os das
assembléia maciça e laminada, sendo estes valores de módulo
de resistência à flexão de 217 Kgf/em2; e absorção de água de
13.99% e valores de 2.80% para a soma de Nap+K:O e de
17.17% de Alp 3 .
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A VERTICALlZAÇÃO DO SETOR MINERAL PARAENSE

D,: Taylor Collyer & João Bosco Pereira Braga

Secretaria Executiva de Indústria, Comércio e Mineração do Estado do Pará

o Estado do Pará com 1.253.164 Km2 é o segundo maior
produtor mineral do Brasil, com cerca de 16% da produção na-
cional, e cujo setor mineral, cresceu 40% nos últimos seis anos
e as exportações correspondem a 76% da receita estadual. No
entanto, toda produção encontra-se centrada em ] 4 minas, que
ocupam uma área de 2.765 Km2, ou 0,2% do território do Esta-
do, que possui área antropizada da ordem 120.000 Km. Assim, a

atividade mineral além da fundamental importância para a soci-
edade paraense, não representa relevância em relação a impacto
ambientais. Por outro lado, cerca de 50 jazidas de ouro, bauxita,
sienito, fosfato, estanho, água mineral, cobre, ca1cário e argila,
encontram-se paralisadas, totalizando cerca de 3.381 Km2, de
áreas promissoras.

Diversas fonnas de incentivos que isentam ou diferenciam
os impostos, auxiliam na implantação de novas empresas, que
contam com energia elétrica estável, além de infra-estrutura por-
tuária, adequada, onde destaca-se o Complexo Portuário de Bar-
carena, com localização privilegiada em relação aos principais
portos no mundo e profundidade operacional de 14 metros.

Como uma das metas do Governo do Estado, o Programa de
Verticalização Mineral investiu cerca de US$ 45 milhões, objeti-
vando mudar a base produtiva, agregando valores aos bens atual-
mente exportados, permitindo a agregação de valor aos produtos,
mãode-obra qualificada e melhor remunerada; novos postos de
trabalho; alternativas de trabalho ao camponês; desenvolvimento
tecnológico; redução das desigualdades e controle da ação antró-
pica. Como programas de apoio, foram implantados os Pólos Jo-

alheiros de Belém, Itaituba, Floresta do Araguaia e Marabá e o

Programa de Infonnação Básica aos Investidores, constituídos de
cartas na escala 1:2.000.000, com texto bilingue (português e in-
glês) e como os Mapas Geológico e Gemológico do Estado, o de

Produção dos Municípios, em parceria com as prefeituras, o de
Oportunidades de Investimento nas Mesoregiões, contendo a sín-
tese dos Mapas de Produção, integrados aos eixos de desenvolvi-
mento do Estado, com as informações das potencialidades regio-
nais específicas, o de Cavernas e Sítios Arqueológicos do Estado,
de grande importância turística, científica e de previsão para obras
de infra estrutura, e ainda, o Sumário Mineral, contendo um resu-
mo da atividade mineral do Estado.

As principais províncias minerais do Pará são a: Província
Mineral de Carajás, com reservas de ferro, manganês, cobre e
níquel, ouro e rochas ornamentais, a Província Aurífera do Ta-
pajós, produtora, a cinqüenta anos, a Província Aurífera do Gu-
rupi, tradicional produtora de ouro, Província Aurífera dt: Ando-

rinhas-Sapucaia, na região sudeste do Estado, Província Mine-
ral da Reserva Nacional do Cobre e Associados, com ocorrênci-
as de gemas, rochas ornamentais e de aplicação na construção
civil, além de ouro, caulim, bauxita, e indicativos de ca1cário e
fosfato. Com características peculiares definidas por diferentes
ecossistemas, mesmo nas regiões de atividade mineral !intensi-
va, o Governo do Pará pesquisa, preserva, fomenta e fiiscaliza
16 unidades de conservação da natureza, que somam mais de
9,1 milhões de hectares, com espécies ameaçadas de extinção e

características excepcionais da região do ponto de vista faunís-
tico, florístico, geológico, geomorfológico, arqueológico, espe-
leológico, histórico e cultural o preservadas.

INSUMOS CERÂMICOS NA BAHIA

válter MÔnaco Conceição Filho*, Marcos Donadelo Moreira**, José Francisco M Motta***, Raymundo e Wilson Santos Silva *
Marsis Cabral J,: ***
* CBPM-BA, ** UFBA-BA, *** IPT-SP

A Companhia Baiana de Pesquisa Minera - CBPM, vem
desenvolvendo programas de prospecção e avaliação de jazidas
de matérias-primas cerâmicas, concentrando os seus esforços
nas regiões do Recôncavo Baiano e do Sul da Bahia, eleitas em
função das suas infra-estruturas fisicas e disponibilidades de
matérias-primas cerâmicas de qualidade, para a implantação de
modernos pólos industriais cerâmicos.

Foram reveladas nessas regiões, pela CBPM, grandes reser-
vas, somando 900 milhões de toneladas de matérias-primas ce-
râmicas, diversificadas e de excelência, tais como: argilas plás-
ticas fundentes, inclusive com cores claras de queima; argilas
cauliníticas de queima clara, semi-plásticas e plásticas; caulins
primários; leucofilitos; e rochas leucocráticas fundentes felds-
páticas.

Partes dessas reservas, situadas nos dominios das Bacias do
RecÔncavo (J-K) e do Rio Pardo (Ps), do Grupo Barreiras (T),
do Complexo Sienitico de ftaral/tim (P,j e outros, foram pesqui-
sadas cm detalhe pela CBPM e acham-se disponibilizadas para
a iniciativa privada, enquanto jazidas de novas substâncias mi-
nerais de alta qualificação tecnológica, como as argilas ilíticas
cauliníticas, fundentes, plásticas e de queima clara; e as argilas
cauliníticas semi-plásticas e brancas; respectivamente no Sul da
Bahia e Recôncavo Baiano, encontram-se em fase de avaliação
de detalhe das suas reservas e caracterização tecnológica dos
seus materiais.

Mais recentemente, a CBPM, com o apoio de assessoria es-
pecializada do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de Siio Pau-
lo-IPT, vem realizando um programa nas áreas de planejamen-
to, engenharia, economia e tecnologia de matérias-primas cerâ-
micas, visando um diagnóstico dos fatores locacionais, dimen-
sionamento do mercado potencial para os produtos cerâmicos
baianos e identificação das regiões mais propícias ao desenvol-
vimento de pólos mínero-cerâmicos.

Este programa terá como principais produtos um Portifólio
sobre as vantagens comparativas do Estado no setor rnínero-
cerâmico e um Catálogo das Matérias-Primas Cerâmicas da
Bahia, incluindo a caracterização fisica e química das princi-
pais matérias-primas, tipologia dos seus depósitos e possibili-
dades de formulação de massas para produtos cerâmicos, como
revestimentos via úmida dos tipos grés, porcelanato, monopo-
rosa revestimentos via seca semi-porosos; louça sanitária e ou-
tros.

Os produtos supra-citados --Portifólio e Catálogo de Maté-
rias-Primas - deverão ser lançados em eventos de divulgação
pública, dirigidos essencialmente para os técnicos, mineradores
ou suppliers, imprensa, revistas especializadas, ceramistas e
outros potenciais investidores, oferecendo, assim, informações
detalhadas, atualizadas e de alto nível técnico sobre as oportuni-
dades de investimcnto' no setor mínero-cerâmico do Estado da
Bahia.
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OS DEPÓSITOS DE ARGILA DA REGIÃO DE PORTO VELHO, RONDÔNIA

Antônio Vieira Cordeiro
CPRM - Serviço Geológico do Brasil, REPO
E-mail: cprmrepo@enter-net.com.br

o uso múltiplo da argila torna esse bem mineral fortemente
competitivo no mercado, em substituição aos metais e políme-
ros e d,~vido às suas propriedades e características inerentes (in-
cluindo-se a sua exploração a baixo custo ),com ampla utiJiza-
ção no setor industrial.

As unidades argilosas mapeadas em torno da cidade de Porto
Velho, noroeste do Estado de Rondônia, extendem-se por uma
área de 400 Km2 e a sua caracterização preJiminar, pennitiu deli-
mitar e selecionar áreas de grande potencial exploratório. Os es-
tudos constaram de interpretação de fotografias aéreas na escala
1:70.000, imagens de satélite na escala 1:100.000, mapa aerogeo-
fisico canal Urrh, mapeamento de superficie, sondagens com co-
leta de amostras e ensaios tecnológicos.A utilização destas ferra-
mentas, juntamente com modelamento altimétrico de terreno, pro-
duziram resultados preliminares que permitem delinear uma me-
todologia perfeitamente aplicável à região amazônica.

As infonnações obtidas permitiram relacionar os diferentes ti-
pos de argila com a topografia e, consequentemente, com sua gêne-
se, onde os tipos ferruginosos cinza acastanhados associam-se aos
terraços colinosos e a argila plástica ou siltosa com cores em tons
de cinza correspondem às áreas planas ou suavemente onduladas.

Constatou-se, igualmente, que as argilas de melhor qualidade
cerãmica estão associadas às planícies de inundação relacionadas
aos sistemas de drenagem atuais e sub-atuais. Estas argilas, de
composição dominantemente pelítica, mostram na sua dimensão
vertical variação composicional e textural expressiva, associan-

do-se lateralmente a depósitos colúvio-aluviais constituidos por
argilas com participação maior da fração silte e areia fina.

Os depósitos de argila constituem uma área de relevo pene-
planizado com pequenas ondulações, freqüentemente recober-
tos por crosta laterítica, representados por materiais argilosos,
argilo-siltosos e argilo-arenosos, que constituem a Unidade De-
trito-Lateritíca Terciário-Quatemária (Mapa Geológico do Es-
tado de Rondônia, 1999).

Em algumas áreas os dados de sondagem mostraram um
conjunto que alcança mais de 80 m de espessura, com alternân-
cia de camadas de argila com espessuras variando de 5 a 40
metros, camadas arenosas de 2 a 10 metros e crosta laterítica
com até 10 metros de espessura. Em geral os depósitos argilo-
sos apresentam-se de duas formas:

Depósitos mais ou menos tabulares, com grande persistên-
cia lateral e espessura variando de 5 a 8 metros, capeados por 2
a 3 metros de areia, ferruginosa.

Depósitos predominantemente lenticulares, com espessu-
ras de 4,5 a 6 metros, com pouca persistência lateral (menos de
100 metros), encaixados em material arenoso inconsoJidado.

A composição mineralógica das argilas destes depósitos,
obtida através de análises de difração de raio-X, mostrou a pre-
sença de caulinita, quartzo, illita, haloisita, gibbsita, mica e ra-
ros sulfetos, conferindo-lhes forte potencial para sua utilização
na indústria de cerâmica vermelha (lajotas para piso, telhas e
tijolos maciços e com furos).

RECURSOS MINERAIS DA REGIÃO EXTREMO SUL DO ESTADO DA BAHIA

Pedro A. COl/tol
ICPRJo.,f- Serviço Geológico do Brasil, SUREG-SA
Te!: (71) 2309977, E-mail: geremiba@cprmba.gov.br

O mapeamento geológico, escala 1: 100.000, e cadastramento
mineral do Projeto Extremo Sul da Bahia (convênio CBPM-
CPRM), proporcionaram novo enfoque metalogenético para essa
região. Seus terrenos compreendem, essencialmente, rochas do
segmento nordeste da Faixa Araçuaí, com predomínio de gnais-
ses kinzigíticos do Complexo Jequitinhonha e corpos granitói-
des intrusivos; além de coberturas detríticas.

Dos 183 jazimentos minerais levantados, cerca de 80% são
inéditos, inserindo-se aí, principalmente, os referentes às rochas
para construção civil (91 registros), areia (15) e argila (17). Dos
17 jazimentos de grafita registrados, apenas em quatro havia
cadastros anteriores.

As rochas ornamentais explotadas são "granitos", definidos
como monzogranitos, sienogranitos, tonalitos, charnockitos e ou-
tros. As principais pedreiras concentram-se nas unidades litoes-
tratigníficas que contêm sieno a monzogranitos e granitos a gra-
nodioritos, de idades neoproterozóica a cambriana e colocações
tardi a pós-tectônica e pós-tectônica. Alguns gnaisses kinzigíti-
cos migmatizados também têm aproveitamento como rocha or-
namental.

Outros insumos minerais para construção civil, como brita,
pó de brita, pedras de talhe e de alvenaria, são produzidos a
partir de rochas gnáissicas, granito-gnáissicas e granulíticas.
Excepcionalmente, certos granitos foliados prestam-se à produ-
ção de britas.

Argilas destinadas a fabricação de telhas e tijolos são lavra-
das em escala suficiente para atender a demanda das indústrias
ceramistas do extremo sul do estado. A deposição desse tipo de
argila se dá ao longo das margens dos principais rios, que atra-
vessam a área no sentido do litoral: Santa Cruz, Buranhém, Ju-

curuçu e Alcobaça. Extensos depósitos de várzea se formaram,
naqueles trechos em que o cursos dos rios são sinuosos e corres-
pondem a calhas mais estreitas. O acúmulo dessas argilas, de
excelente plasticidade, é favorecido pelo fraco gradiente da dre-
nagem.

Existem dois tipos de depósitos de areias explotados para
utilização em edificações: um fluvial, extraído dos leitos ativos
dos rios e outro residual, relacionado ao Grupo Barreiras.

A presença de grafita está restrita aos gnaisses kinzigíticos
do Complexo Jequitinhonha. Esses gnaisses, quando defonna-
dos e alterados, assumem aparência xistosa, desagregável, que
somados ao teor e granulação da grafita poderão ser explotá-
veis. Destaca-se, por sua importância metalogenética, uma ex-
tensa zona de cisalhamento contracional, com ocorrências de
grafita, que representa a continuidade estrutural, na Bahia, da
mineralização presente na mina da Cia. Nacional de Grafite, no
Estado de Minas Gerais.

A extração de água-marinha, que a partir de 1950 e por mais
de três décadas, atraiu uma legião de garimpeiros para a região,
está hoje quase inteiramente desativada, com muitos dos seus es-
paços ocupados por pastagens e cultivos agrícolas. Constataram-
se escassas e irregulares produções de água-marinha, heliodoro,
crisoberilo e andaluzita. As mineralizações relacionam-se a cor-
pos pegmatíticos, geralmente pouco espessos e não-zonados e,
também, às concentrações detriticas adjacentes. Estudo micros-
cópico em exemplares de água-marinha revelaram a presença de
inclusões bi e trifásicas, fraturas, linhas e tubos de crescimento. O
cadastramento mineral realizado permitiu definir o Distrito Ge-
mológico do Extremo Sul da Bahia, que passa a integrar a Provín-
cia Pegmatítica (ou Gemológica) Oriental do Brasil.
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INFLUÊNCIA DA TEXTURA E MINERALOGIA NA DEGRADAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS PARA

REVESTIMENTO - ESTUDOS DIAGNÓSTICOS

Maria Heloísa Barros de Oliveira Frascá
IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
e-mail: mheloisa@ipt.br

A última década caracterizou-se por um grande incremen-
to do uso de rochas ornamentais na construção civil, especial-
mente na forma de ladrilhos ou placas polidas para o revesti-
mento de interiores e exteriores de edificações (fachadas, pi-
sos e paredes).

Essa crescente utilização foi acompanhada de vários ca-
sos de degradação da rocha, ocorridos em curtos períodos de
tempo, após a sua fixação em pisos, principalmente, e pare-
des com o uso de argamassa.

O diagnóstico dessas deteriorações, etapa importante para
detemIÍnação dos procedimentos corretivos e/ou preventivos,
é realizado através de procedimentos laboratoriais, definidos
com o intuito de identificar as feições texturais e/ou minera-
lógicas que estariam favorecendo a alteração da rocha.

A petrografia é a ferramenta fundamental, auxiliada pela
difratometria de raios X e/ou pela microscopia eletrônica de
varredura com detemIÍnações por EDS.

A literatura indica que a alteração das rochas utilizadas
em monumentos históricos ou em revestimentos resulta prin-
cipalmente da interação das características intrínsecas da ro-
cha - fomecidas pelas suas propriedades fisica, químicas e
mecânicas, que por sua vez refletem a sua mineralogia e his-
toria geológica (alteração, deformação etc.) - com fatores
extrínsecos, tais como os processos de extração e beneficia-
mento, o meio ambiente (clima e poluição) e os procedimen-
tos de fixação, manutenção e limpeza da rocha.

Grande parte das degradações rochosas parece estar liga-
da à formação de sais (eflorescências) na face polida da ro-
cha ou à modificação do estado de valência do elemento fer-
ro, em resposta às diferentes situações de manutenção e uso

da rocha. Alguns exemplos podem ser, resumidamente, cita-
dos a seguir.

Relativamente à mineralogia, os minerais máficos -- nota-
damente a biotita - são os que mais contribuem para algumas
das deteriorações comumente diagnosticadas. Em condições
de umidade, sem lixiviação, a biotita pode se hidratar e/ou se
alterar em argilominerais expansivos, possibilitando seu des-
tacamento da rocha e a fom1ação de cavidades na face polida.
Em anlbientes ácidos ou em contato com os mesmos, em es-
pecial o ácido clorídrico (comercialmente, ácido muriático),
pode ocorrer a remoção do ferro da estrutura cristalina da bio-
tita, provocando o descoloramento da rocha, afetando, em es-
pecial, as melanocráticas.

A ação climática (altemância de insolação e umidade) e/
ou de procedimentos inadequados de colocação e/ou manu-
tenção podem resultar no manchamento da rocha, qU(~é con-
ferido por áreas irregularmente dispostas, na superficie poli-
da, com colorações esverdeadas e/ou anlareladas. Rochas de
cor branca, em geral provenientes de cinturões metamórfi-
cos de alto grau, podem exibir modificação de cor - amare-
lo-alaranjado (semelhante à da ferrugem) - por provável oxi-
dação do elemento ferro disposto no retículo cristalilno dos
minerais da rocha.

O arranjo textural, favorecido pelos graus de microfissura-
mento e de alteração intempérica da rocha, aparentemente são
condicionantes nos processos de subeflorescência. Nesses pode
ocorrer a escamação da face polida da rocha, pelo destacamento
de minúsculos ITagn1entosde rocha, provocado pela pressão de
cristalização de sais (principalmente sulfatos e carbonatos de
cálcio, potássio e sódio), geralmente em microfissuras subpara-
lelas à face polida.

ANÁLISE COMPARATIVA DE QUARTZITOS E GNAISSES COMO ADITIVOS NA INDÚSTRIA CERÂMICA DE
REVESTIMENTOS POR VIA SECA

Lineo Aparecido Gaspar Junior*, Marcos Henrique de Oliveira Souza* e Maria Margarita Torres Moreno**
Doutorando IGCEIUNESP-FAPESP, ** Profa. Dra. IGCEIUNESP

O presente trabalho tem por objetivo estabelecer uma
comparação entre um quartzito e um gnaisse, ambos perten-
centes ao Complexo Itapira quanto à sua utilização como
aditivo às argilas da região do Pólo Cerâmico de Santa Ger-
trudes (SP), pertencentes à Formação Corumbataí da Bacia
Sedimentar do Paraná. A razão de se efetuar tal estudo é ra-
cionalizar o uso das argilas do referido pólo, procurando apro-
veitar ao máximo a potencialidade dos níveis argilosos, evi-
tar desperdícios de matéria-prima e, conseqüentemente, re-
duzir a quantidade de material rejeitado, diminuindo assim a
poluição ao meio ambiente.

A metodologia utilizada consistiu de três principais eta-
pas: consulta bibliográfica, trabalhos de campo (coleta de
amostras) e trabalhos de laboratório. Através de pesquisa bi-

bliográfica foram coletadas informações sobre a geoquímica
de rochas do Complexo Itapira, bem como na procura de tra-
balhos versando sobre o uso de rochas magmáticas e meta-
mórficas como aditivos cerâmicos. A coleta de amostras foi
efetuada nas proximidades do município de Águas de Lin-
dóia (SP), ao longo da rodovia SP-14 7. Os trabalhos de labo-
ratório consistiram de: análise mineralógica (composta por
Descrição Macroscópica, Descrição Microscópica e: Difra-
ção de Raios X) e análise química (Fluorescência de Raios
X). Após a caracterização mineralógica e química do quart-
zito e do gnaisse, escolheu-se uma jazida de argila do Pólo
Cerâmico de Santa Gertrudes (Jazida Sartori, localizada no
município de Rio Claro (SP), na rodovia SP-127) e formu-
lou-se uma massa cerâmica combinando-se os diferentes ní-
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CONTROLE ESTRATIGRÁFICO DA EXPLOTAÇÃO DE ROCHAS METADOLOMíTICAS:
FM. CAPIRU - GR. AÇUNGUI

Guimarães, S.B. *; Reis Neto, J.M. **; Rebelo, A.M.A. ***
* Setor de Ciências da Terra - UFPR, DEGEOL - Doutoranda - sandrag@geologia.ufiJ/:br

** Setor de Ciências da Terra - UFPR, DEGEOL - Departamento de Geologia - jmreis@ufjJr.br

*** Comissão Nacional de Energia Nuclear- CNEN - rebelo_antonio@hotmail.com

Em geral, na Região Metropolitana de Curitiba-RMC
as frentes de lavra em rochas metadolomíticas da Forma-
ção Capiru, Grupo Açungui são iniciadas aleatoriamente.
Só depois do minério lavrado e caracterizado é que o mine-
rador prossegue na explotação daquela frente ou então a
abandona. Quando a decisão recai sobre a explotação, eles
priorizam e selecionam detem1Ínados níveis e/ou frentes de
lavra, ~:mdetrimento de outros, "por empirismo", destinan-
do para diferentes objetivos o produto deste ou daquele ní-
vel (exemplo: cal e corretivo agrícola). Assim, as pesquisas
efetuadas nesta região visaram melhorar o conhecimento
geológico das faixas de metadolomitos, permitindo um
melhor aproveitamento dos minérios existentes. Trabalhos
de campo na região de Morro Azul, apoiados no levanta-
mento de seções colunares foram executados em diferentes
frentes de lavra. Estas foram selecionadas com base na qua-
lidade do minério explotado e localizadas preferencialmen-
te em blocos tectônicos pouco deformados. Foram descri-
tas as principais características dos metadolomitos nos di-
ferentes intervalos. As litofácies foram individualizadas pela
forma, constituição litológica, granulação, estruturas sedi-
mentares, coloração, mineralogia e outras características de
sedimentação, visando compreender quais fatores são res-
ponsáveis pelos diferentes comportamentos do material la-
vrado. Trabalhos de laboratório complementaram as des-
crições. A petrografia, além de permitir a classificação pre-
cisa das rochas, possibilitou observações minuciosas sobre

a granulação, forma, estágio deformacional, tamanho dos
grãos, etc., e a distinção entre cristais de calcita e dolomita,

através do método de colorimetria em lâminas delgadas. A
caracterização das fácies e sua distribuição espacial, permiti-
ram inferências sobre o ambiente e os processos de sedimen-
tação e tectônicos. A diagênese e o metamorfismo impostos
a estas rochas, em parte foram responsáveis pela geração de
diferenças ou mesmo homogeneização nos depósitos origi-
nais, bem como pela intensa dolomitização da rocha. O me-
tamorfismo gerado na Fácies Xisto Verde, Zona da Clorita,
recristalizou as calcitas e dolomitas de fonna branda, quase
que incipiente. Tais diversidades de litotipos carbonáticos,
caracterizados por distintas composições químicas e petro-
gráficas foram evidenciadas em diferentes frentes de lavra.
A chave para interpretação dos níveis mais favoráveis à ex-
plotação residiu na análise comparativa de vários intervalos
com características próprias. Desta forma, foi verificado que
a variação composicional (qualidade) dos metadolomitos da
RMC, é atribuída principalmente aos níveis estratigráficos
em que a rocha está sendo explotada. Na área de Morro Azul,
quanto mais inferior for a posição topográfica, mais baixo
será o nível estratigráfico, e melhor a qualidade do minério.
Esta relação mostrou-se válida em diferentes minas, poden-
do ser aplicada na explotação de outros depósitos de meta-
dolomitos ou orientar novas pesquisas na região.

Palavras - Chave: Metadolomitos, Formação Capiru,
Metamorfismo, Região Metropolitana de Curitiba

CRITÉRIOS DETERMINANTES PARA EXPLORAÇÃO DOS METADOLOMITOS DA FORMAÇÃO CAPIRU NA
ÁREA DE MORRO AZUL, REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Guimarães, S.B. *; Reis Neto, J.M **; Rebelo, A.MA. ***
* SelOr de Ciências da Terra - UFPR, DEGEOL -Doutoranda - sandrag@geologia.ufpr.br

** Selor de Ciências da Terra - UFPR, DEGEOL - Departamento de Geologia - jmreis@ufPr.br

*** Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN - rebelo_antonio@hotmail.com

As seqüências carbonáticas marinhas rasas do Protero-
zóico na Área de Morro Azul-AMA, Região Metropolitana
de Curitiba-RMC, apresentam uma certa uniformidade das
suas feições maiores (estruturas sedimentares e distribuição),
quando comparadas com depósitos de idades mais recentes.
Entretanto, ao se considerar o seu aproveitamento econômi-
co, uma avaliação mais aprofundada das características des-
ses depósitos se faz necessária, considerando-se que os sedi-
mentos do Proterozóico evoluíram de maneira diversa da-
queles que formaram as unidades carbonáticas fanerozóicas.
A avahação regional e os trabalhos de campo permitiram in-
dividualizar seções-tipo das diferentes faixas de sedimentos
carbonáticas na Formação Capiru. Identificaram-se basica-
mente duas faixas carbonáticas na região: Faixa Capivara
(dolare:nitos) e Faixa Morro Azul (dololutitos), sendo esta

última a mais promissora para a exploração de metadolomi-
tos, pois apresenta granulação fina/muito fina e teores mais
baixos de sílica. Já a Faixa Capivara exibe litofácies onde os
metadolomitos apresentam estruturas de gretas de contração
e "tepees," indicando exposições em decorrência de oscila-
ções do nível do mar por ocasião de regressões e transgres-
sões. Após estes eventos, quando novamente submergiam,
estas estruturas foram preenchidas por material síltico-are-
noso, elevando desta forma os teores de sílica. As litofácies
observadas em afloramentos provavelmente são produtos do
amalgamento de diversos episódios de progradação da linha
de costa. Isto acarreta numa ampla variação composicional
caracterizando diversos intervalos, havendo um controle geo-
químico por nível (análise vertical). Foi observado e defini-
do como um método prospectivo, o fato de que antecedendo
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as rochas metadolomíticas (aproximadamente 5 metros), e
após uma seqüência de metapelitos vermelhos, ocorrem me-
tapelitos grafitosos (filitos grafitosos). Apesar de não haver
em alguns casos um significado genético entre as associa-
ções verificadas, a disposição das litologias em campo cons-
titui um guia litoestratigráfico de importância na orientação
de trabalhos de prospecção regional e de detalhe, pois após
estas litologias teremos a presença de rochas metadolomíti-
caso Ainda, as seções colunares descritas mostram a existên-
cia de variações mineralógicas e químicas (razões CaO/MgO
e outras), além de um nível tabular caracterizado por uma
dissolução diferencial, que lixiviou o carbonato quase que
totalmente, formando feições cársticas tais como grutas, ca-

vemas e sumidouros. As deformações superimpostas às ro-
chas metacalcárias na AMA não afetam visivelmente a dis-
posição dos teores, pois estes estão relacionados muito mais
diretamente aos eventos de deposição sedimentar e distribui-
ção das litofácies, salvo em zonas de cisalhamento. A varia-
ção composicional (qualidade) dos metadolomitos na AMA,
não é só conseqüência da faixa de metacalcário que (~stásen-
do lavrado, mas também e talvez principalmente, do nível
estratigráfico em que está situada a rocha - "variação com-
posicional vertical".

Palavras - Chave: Metadolomitos, Exploração, Forma-
ção Capiru, Área de Morro Azul, Faixa Capivara, Faixa
Morro Azul.

SEDIMENTO CONQuíFERO DE NITERÓI (RJ) E FABRICAÇÃO DE CAL

Etsuko Hacidume
UFRJ/CCMN- Institutode Geociências.Av.BrigadeiroTrompowski,s/n,. Cidade Universitária- Ilha do Fundão. 21.949-900
- Rio de Janeiro.
e-mail: leorh@domain.com.br

Este estudo analisa a viabilidade industrial do sedimen-
to-lixo conchífero para a produção de cal destinável ao
mercado da construção cívíl.

No Estado do Río de Janeiro, um aspecto da degradação
fisica da baía da Guanabara está na desfiguração da enseada de
Jurujuba, cidade de Niterói. Trata-se de um adiantado estágio
de assoreamento daquela porção costeira, produzido por con-
cheiro artificial resultante do abandono do refugo conquífero,
subproduto da atividade econômica de beneficiamento da carne
de mexilhão Pema pema nativo da baía, praticada pela popula-
ção costeira. O processo cumulativo de concha que perdura há
quase quatro décadas só tende a se intensificar diante da recente
maj?ração da capacidade produtiva pela Associação de Mari-
cultores de Jurujuba.

Diferente de outras espécies como Anoma/ocardia bra-
siliana (vongole), Ostrea pue/chana (ostra) e Lyropecten
nodosus (vieira), o mexilhão tem na concha o bisso de proto-
proteína, um tufo filamentoso de fixação ao substrato, muito
resistente tanto aos esforços mecânicos quanto aos tratamen-
tos químicos e térmicos. O bisso representa quase 10% do
peso da concha. e a eliminação manual com instrumento
cortante implica em desvantagem operacional face às outras
espécies isentas dessa particularidade. Sem o bisso, a con-
cha do mexilhão ainda apresenta alto teor orgânico, seja 8,5
%, fato explicado pela presença maciça de periostraco, a capa

externa de conquiolina responsável por seu aspecto escuro.
Porém o periostraco pode ser eliminado naturalmente pela
exposição às intempéries que o desfazem em questão de me-
ses.

Quanto ao aspecto da trituração e redução granulométri-

ca, a forma prolata, longilínea, elipsóide e achatada não se
adequa a trituradores de rochas, do tipo mandíbulas por exem-
plo, pois seus dentes não retêm os estilhaços longos e ponti-
agudos, fato explicado pela supremacia de cristais longilíne-
os e laminados sobre os piramidais na concha de mexilhão.
Essa dificuldade técnica, que prejudica também o peneira-
mento, encontra solução no emprego de trituradores de ce-
reais. A calcinação da concha já reduzida a pó demanda 6
horas seguidas de fomo a 900°C. O resultado é uma cal de
coloração levemente esverdeada, o que denota presença de
impurezas. Como cal viva ela apresenta 82, I % em peso de
CaO (cal viva) e como cal extinta ou hidratada 71,7 % em
peso de CaOH, valores perfeitamente aceitáveis para os pa-
drões da Associação Brasileira de Produtores de Cal. Cales
destinadas à construção não devem apresentar teores de MgO
superiores a 0,8 %. Por isso cales de conchas de Pema
pema, como de Anoma/ocardia brasiliana, que praticamen-
te não têm MgC03 têm vantagem qualitativa sobre as de ro-
chas dolomíticas, de composição CaC03.MgC03 Os corpos
de prova construídos com cal de mexilhão submetidos a tes-
tes de rompimento à compressão estática deram um valor
numérico médio de 20,55kgf/cm2 , ou seja, a cal de cimento
está perfeitamente apta ao uso na construção.

Visto como concheiro artificial, o sedimento-lixo da en-
seada de Jurujuba, Niterói, tem de 80 a 100 % de teor em
concha, valor superior ao de concheiros naturais que costu-
ma girar em tomo de 10 a 30 %. Concluimos que a capitali-
zação do sedimento-lixo que assorea aquela porção da baía
de Guanabara, tem a viabilidade operacional e industrial com-
provada.
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CARAiCTERIZAÇÃO PETROGRÃFICAlPETROLÓGICA DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO CENTRO PRODUTOR
CANDEIAS, MINAS GERAIS

Hanna Jordt-Evangelista, Júlio César-Mendes, Hebert L. Oliveira, Antonio Liccardo
Departamento de Geologia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto
Apoio: Fapemig, Projeto CRA-846/98

Na região de Candeias - Cláudio .- Oliveira, centro-sul
de Minas Gerais, são explotados diversos tipos de "granitos
movimentados", que são rochas metamórficas de fácies gra-
nulito, variavelmente migmatizadas, pertencentes ao Com-
plexo Metamórfico Barbacena. Somente uma das rochas es-
tudadas foi classificada como ígnea, que é o gabro designado
comercialmente como Preto Piracema.

O principal tipo litológico explotado são gnaisses e mig-
matitos estromáticos, dobrados, nebulíticos ou do tipo schli-
eren, como é o caso das rochas ornamentais Saint Tropez,
Rosa Belo Horizonte, Shangrilá, Red Acapulco, Rosa Raís-
sa, Rosa Tifany, Jacarandá Cobra e Tropical Violeta. Em ter-
mos modais têm composição granítica a granodiorítica, com
teores sl~melhantes de quartzo, plagioclásio e álcali-feldspa-
to. O principal mineral máfico é biotita, sempre em teores
inferiores a 10% em volume. Hornblenda é um raro mineral
varietal. Os acessórios são zircão, apatita, minerais opacos e,
às vezes, allanita e monazita. A fácies granulito é indicada
pelo plagioclásio antipertítico, que aparece na maioria das
rochas. Alguns tipos, como o Kinawa e o 1ta Green, são ma-
croscopicamente heterogêneos. Nestes, além das porções
migmatiticas ricas em álcali-feldspato e, por isso, tipicamen-
te averrnelhadas, há porções esverdeadas, de composição
charnoquítica, e porções acinzentadas, fortemente xistifica-
das, que: se classificam como gnaisse.

Entre os granulitos 5.5. destacam-se o Branco Nepal e o
White Piracema. São compostos por quartzo, microclina,
plagioclásio, que pode ser antipertítico, e pequenos teores
(até 5%) de minerais máficos, principalmente biotita e gra-
nada. Na suíte charnoquítica enquadram-se as rochas orna-
mentais Verde São Francisco, Verde Aquariu, Verde Mari-
taca, Tropical Sapoti e Verde Sapoti. No próprio nome co-

mercial da maioria está assinalada a principal característica
macroscópica, que é a cor esverdeada, típica para rochas
dessa suíte. São maciças ou bandadas, às vezes com pro-
nunciada foliação, classificando-se, neste último caso, como
gnaisse. Compõem-se essencialmente de quartzo, feldspa-
tos, ortopiroxênio e biotita, esta com bordas franjadas a es-
queletifornles devido a intercrescimento simplectítico com
quartzo. Minerais varietais são clinopiroxênio e hornblen-
da e, como acessórios, ocorrem zircão, allanita, apatita e
minerais opacos. As rochas diferenciam-se umas das outras
pela proporção de plagioclásio em relação a álcali-feldspa-
to, classificando-se como charnoquito 5.5., opdalito ou en-
derbito.

Alteração retrometamórfica afetou as rochas da região,
causando sericitização ou saussuritização do plagioclásio e
cloritização, às vezes completa, da biotita. Nas rochas char-
noquíticas, houve alteração do ortopiroxênio em clorita e
carbonato, às vezes em anfibólio fibroso e/ou serpentina. A
alteração do opx pode ter sido total, como no Verde Prata, !ta
Verde, Verde Floresta, Verde Candeias, Gran Violeta, Verde
Kiwi e Verde Violeta, que se classificam, mais apropriada-
mente, como charnoquitos e opdalitos retrometamorfizados.

A gradação de migmatitos em gnaisses, granulitos e char-
noquitos revela que, durante a anatexia, o teor de H20 na
fase fluida não foi elevado e, conseqüentemente, houve por-
ções da rocha original que ficaram poupadas da fusão parci-
al. A presença de antipertita, inclusive nas porções migmati-
zadas, indica que o ultrametamorfismo deu-se em tempera-
turas compatíveis com a fácies granulito. Por último, houve
ainda um processo de diaftorese que causou a alteração de
diversos minerais de alto grau em outros de grau 1iaco a muito
fraco.

PATOLOGIA DE GRANITOS AMARELOS

Sara Lais Rahal Lenharo e Claudinei Gouveia de Oliveira
lnstitutode Geociências- Universidadede Brasí/ia

Fatores econômicos e estéticos são decisivos na ocasião
da escolha do tipo de rocha ornamental a ser usada no reves-
timento de uma edificação. Por isso, o conhecimento das pro-
priedades fisicas e físico-mecânicas e as características pe-
trográficas da rocha assumem grande importância, pois de-
las depende, principalmente, a durabilidade do revestimen-
to.

Dois estudos de caso de granitos amarelos, ambos com
patologias semelhantes, são apresentados para exemplificar
aspectos diferenciados e relativamente comuns dessas rochas.
Um deles refere-se a um granito amarelo, assentado em Gua-
rapari, ES. A caraterização foi efetuada para definir as cau-
sas do estufamento da superficie da rocha. Petrograficamen-

te, a rocha apresenta textura granítica orientada, constituída
por minerais ligeiramente estirados e alongados. As inter-
pretações petrográficas indicaram que todos os constituintes
maiores (quartzo, feldspatos, granada e biotita) encontram-
se parcialmente alterados e podem contribuir para o proces-
so de "estufamento" da rocha. As análises por difração de
raios-X e microscopia eletrônica de varredura dos materiais
de preenchimento presentes na fratura abaixo da superfície
polida, mostraram a presença de gipsita, que aparentemente
constitui o material responsável pelo estufamento da rocha.

Os resultados das análises sugerem que o estufamento da
rocha pode ter sido originado pela presença de gipsita, for-
mada a partir da alteração dos plagioclásios cálcicos e outros
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materiais (material utilizado para a limpeza e/ou polimento)
com enxofre. A gipsita se acumula nas fraturas em subsuper-
fície e, em função de sua cristalização, causa o estufamento
dessa superfície. O processo de alteração e formação da gip-
sita, com subsequente estufamento, pode ser devido à ação
de soluções ácidas (ricas em enxofre), que alteram os felds-
patos, removem o cálcio da rocha (plagioclásios), fornecem
enxofre e precipitam gipsita. No entanto, esse processo não
se encontra determinado, já que a composição química dos
materiais utilizados no polimento e na limpeza das rochas
assentadas não é conhecida.

O segundo estudo de caso trata-se de um granito amarelo
assentado em uma edificação de Brasília. A rocha, de textura
inequigranular grossa, apresenta cor amarelo-claro com nú-
cleos esparsos de tonalidades vermelho-escuro (granada),
branco-leitoso (plagioclásio) e preto (biotita). É constituída
por feldspato potássico, quartzo, plagioclásio, granada, sili-
manita e biotita. Estruturalmente, mostra um sistema reticu-
lado denso de microfraturas, que, em parte, se adapta à foli-
ação incipiente da rocha.

O estudo microscópico revelou a ausência de minerais
que se decompõem facilmente e, ainda, que a mineralogia
primária da rocha apresenta-se preservada de alterações hi-

drotermal ou intempérica. Por outro lado, o denso microfra-
turamento observado deixou evidente que essas descontinui-
dades certamente emprestariam à rocha baixas resistências
físicas, tais como alta poros idade aparente e alta absorção
d'água, o que teria como consequência direta uma diminui-
ção da durabilidade e da resistência mecânica da rocha.

Os principais domínios de descontinuidades tIsicas (mi-
crofissuras ou microfraturas) estão representados por zonas
de cisalhamento rúpteis e por fraturas intergranulares. As
primeiras ocorrem como faixas estreitas e irregulares, con-
cordante à foliação incipiente da rocha, e mostram geometria
anastomosada que envolvem núcleos pouco fraturados. Es-
sas faixas apresentam textura cataclástica com alta poros ida-
de e são constituídas dominantemente por silimanita com
hábito prismático longo, entremeados por biotita e granada.
O segundo arranjo de microfraturas (fraturas intergranula-
res) tem disposição ortoganal ao primeiro grupo, o que resul-
ta em um aumento da permeabilidade da rocha por permitir
uma interconexão entre as microfraturas. Os resultados su-
gerem que o processo de desgaste da superfície polida esteja
correlacionado à presença de microfraturas e microfissuras
da rocha, as quais eventualmente podem ser infiltradas por
argamassa e outros minerais.

ESTUDO DA DILATAÇÃO TÉRMICA DE GRANITOS ORNAMENTAIS

José Janio de Castro Lima/' Antenor Braga Paraguassú2 e José Eduardo Rodrigues3
1 Pós-graduação em Geotecnia - Departamento de Geotecnia da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São
Paulo. E-maU: jjaniolima@bol.com.br
2Professor titular do Departamento de Geotecnia da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. E-maU:
nonus@Sc.usp.br
3Professor titular do Departamento de Geotecnia da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. E-maU:
zeduardo@~c.usp.br

Existe atualmente uma tendência de se utilizar em reves-
timento das fachadas de grandes edificações placas cada vez
maiores, separadas por juntas de dilatação com dimensões
menores possíveis, a fim de proporcionar efeitos arquitetôni-
cos agradáveis e ao mesmo tempo dificultar a infiltração de
agentes deterioradores na estrutura das edificações. Desta
forma, há a necessidade de se dimensionar precisamente es-
sas juntas, cuja função é de absorver as variações de compri-
mento das placas produzidas pela dilatação térmica. Este tra-
balho apresenta valores dos coeficientes de dilatação térmi-
ca linear (b) de granitos extraídas nos Estados de São Paulo e
Mato Grosso, usadas comercialmente na forma de placas para
revestimento de edificações. Foi confeccionado 70 corpos-
de-prova cilíndricos, com diâmetros de 27 e 32 mm e com-

primento de 90 mm, de 20 diferentes tipos de granito. Os
coeficientes de dilatação térmica linear (b) foram det~:rmina-
dos em dilatômetro de quartzo fundido e os valores obtidos
foram correlacionados com o conteúdo em quartzo, granula-
ção, poros idade aparente e estrutura das rochas. Concluiu-se
que o b aumenta em média 16,5 % com incremento de 5 %
no conteúdo em quartzo nos granitos; aumenta em média 4%
com a diminuição no tamanho dos grãos minerais e diminui
em 2,3 x 10-3mm (rnt'C) com o incremento de I % da poro-
sidade aparente das rochas. Quanto a estmtura, foi observa-
do que o b pode ser considerado uniforme em todas as dire-
ções.

PALAVRAS-CHAVE: dilatação térmica, granitos" rochas
ornamentais.
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CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA DO AGALMATOLlTO DA MINA LAMIL

VISANDO A SUA UTILIZAÇÃO COMO MINERAL INDUSTRIAL

Rodrigo Martins (1),Paulo Tomedi (I),Valdir de Souza Junior (1),Hanna Jordt Evangelista (2),Julio César Mendes
(2)

(1)
Lamil Lage Minérios Ltda. - Pará de Minas - MG

(2)
Departamento de Geologia da Escola de Minas - Universidade Federal de Ouro Preto - MG

Os minerais industriais possuem ampla aplicação nos pro-
cessos produtivos, das indústrias químicas às de transfonna-
ção, colaborando de diversas fonnas. A viabilidade do uso
de minerais industriais depende principalmente da sua funci-
onalidade no processo e de seu custo de utilização.

O agalmatolito, rocha composta pela associação de dife-
rentes aluminossilicatos em diversas proporções, possui ocor-
rência restrita a uma faixa de aproximadamente 150km de
extensão por 30km de largura. As ocorrências e jazidas ex-
plotadas encontram-se inseridas no Supergrupo Rio das Ve-
lhas - Faixa Mateus Leme-Pitangui, abrangendo principal-
mente os municípios de Pará e Minas e Pitangui.

Suas diversidades mineralógicas, aliadas à gênese resul-
taram em corpos com fonnas lenticulares, nonnalmente sub-
verticalizados, com proporções variadas de aluminossilica-
tos. Tipicamente são definidos como constituídos basicamente
por pirofilita e moscovita - sericita. Entretanto, ocorrem, as-

sociados a estes, diferentes proporções de outros minerais
que podem interferir no uso do produto.

A utilização do agalmatolito em vários segmentos indus-
triais como tintas, cerâmica, celulose, borracha, plásticos e
defensivos agrícolas entre outros, deve-se às diferentes pro-
porções de minerais componentes da matéria prima, da vari-
abilidade química e de propriedades fisicas relacionadas à
granulometria do produto final.

O presente trabalho reporta resultados de estudos de pes-
quisa mineral e desenvolvimento de produtos utilizando-se
técnicas de petrografia, difTação de raio-X e microscopia ele-
trônica de varredura. Os trabalhos de caracterização dos di-
ferentes tipos de agalmatolito ocorrentes nas áreas estudadas
e a identificação de suas principais propriedades, aliados a
uma visão do mercado consumidor destes produtos, resulta-
ram em novos potenciais para a utilização don agalmatolito,
sempre norteadas em agregar-se valor ao produto industrial.

PANORAMA DO SETOR ORNAMENTAL DE ROCHAS GRANíTICAS NO URUGUAI

Masquelin, Henri*; Muzio, Rossana; Morales, Ethe/*
(*) Projeto c.S./.c. 'C-25

,

(I!Departamento de Geología, INGEPA, Facultad de Ciencias.
19uá 4225, CP 11400, Montevideo, Uruguay.

O Escudo Uruguaio apresenta uma área de afloramento
de aproximadamente 50.000 km2, equivalente ao 44% do
Território Nacional, onde as rochas gnáissicas e granitói-
des constituem a sua maior parte. Essas áreas incluem ao
redor de 60 corpos graníticos delimitados, com diferentes
idades e complexidades. Apesar da expressiva área ocupa-
da por {:stes corpos, a maioria deles apenas conta com estu-
dos parciais no âmbito de mapas geológicos regionais em
diferentes escalas. Ao longo da história da Humanidade,
independentemente do lugar geográfico, todas as civiliza-
ções sempre têm utilizado às rochas como material para
construção, tanto como material triturado bem como para
fins estéticos ou ornamentais. Nesse sentido, o setor mine-
ral uruguaio destacou-se tradicionalmente por ter como base
a exploração de recursos minerais não metálicos (e.g. mi-
nerais de uso industrial para o setor produtivo de vidros e
cerâmicas) e material para construção (áridos grossos e fi-
nos), com destaque para a explotação de rochas ornamen-
tais (granitos y mármores, s.I.). Em função dos dados esta-

tísticos" a produção deste tipo de empreendimentos cresceu
gradualmente durante a última década, particulannente no
setor de rochas graníticas, com valores na média das 14.000
toneladas, sendo os principais mercados, além do consumo
interno, Argentina, Chile, Japão, Colombia, México, U.S.A.
e Italia (jonte: Uruguay XXI, 1997). Os dados estatísticos
do mercado de rochas ornamentais, obtidos a partir do in-
ventário e catálogo em vigência, realizado pela Dirección
Nacional de Minería y Geología no ano 1990, indicam que

o número de pedreiras de mánnores e granitos tiveram um
incremento importante durante a década de 80, com um
posterior decréscimo durante os afios 90, como conseqüên-
cia da concorrência do mercado granítico sul-africano (Car-
mignani et aI., 1998). Porém, novos levantamentos de da-
dos indicam que houve um novo incremento na produção e
nos investimentos nesse setor. Dentre as variedades de gra-
nitos explotadas atualmente no Uruguai, nem todas são co-
nhecidas no exterior ou pelos investidores locais, já que
não houve um novo inventário que registre às novas varie-
dades comerciais sendo explotadas ou com potencialidade
para a explotação. É assim que torna-se necessário, consi-
derando a tendência do mercado, incrementar os estudos
que aprimorem o beneficiamento dessas rochas, para a sua
utilização como material de revestimento. A contribuição
acadêmica ~o ordenamento dessa produção é fundamental,
já que pode beneficiar do intercâmbio de colaboração entre

laboratórios de instituições nacionais ou extrangeiras, de-
senvolvendo projetos de pesquisa tecnológica, que são uma
das bases da política de extensão universitária. Através da
análise petrográfica e dos dados fisico-mecânicos disponí-
veis, pretende-se realizar um novo cadastro de rochas orna-
mentais graníticas e gnáissicas que permita saber, além da
história geológica da rocha qual a sua resposta perante às
solicitações às que será submetida para ser admitida pelas
nonnas comerciais ISO-9001 2000 (i.e. desgaste Amsler,
coeficiente de dilatação térmica linear, resistência ao im-
pacto, resistência à ruptura, resistência à flambagem).
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GEOLOGIA E PETROGRAFIA DOS SODALlTA-SIENITOS AZUIS

DO MACiÇO NEFELlNA-SIENíTICO RIO PARDO, SUL DO ESTADO DA BAHIA

Rita C. L. Menezesl; Maria de L. S. Rosal; Herbet Conceiçãol; Karla O. Medeirosl; Mônica P. da Cunhal; Vilton F. de Jesusl;
Leila Soares Marques2.1Moacyr M. Marinho3.l; Aglaia T. Brandão'; Antônio E. L. de Oliveiral
lGrupo de Petralogia Aplicada à Pesquisa Mineral- IGEO/UFBA; 2Instituto Astronômico e Geofísico - USP; 3Companhia
Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM.

Os sodalita-sienitos azuis explorados como rocha ornamental
representam o bem mineral mais importante da Província Alcalina
do Sul do Estado da Bahia (PASEBA) de idade neoproterozóica.
Este trabalho apresenta e discute os dados geológicos e petrográfi-
cos das rochas do Maciço Nefelina-Sienítico Rio Pardo (MRP),
dando enfoque particular às rochas muito ricas em sodalitaque ocor-
rem em sua parte norte. O MRP localiza-se no município de Potira-
guá, na parte sul da PASEBA, constitui uma intrusão alongada NW-
SE e tem área aproximada de 46 km2. Este maciço é intrusivo em
rochas encaixantes arqueano-palcoproterozóicas e seus contatos são
feitos por falhas, estando localmente marcados pela presença de
diques traquíticos e sieníticos. O MRP é constituído essencialmen-
te por nefelina-sienitos, existindo termos com sodalita, aegirina,
anfibólio-Na e titanita. Estas rochas apresentam textura fanerítica
variando de fina a grossa, têm estrutura isotrópica e localmente
observa-se orientação tectônica ligada aos grandes falhamentos re-
gionais. Na região norte do MRP, onde se concentram os sienitos
ricos em sodalita de cor azul, a granulação é grossa a pegmatítica, e
as relações geológicas apresentadas entre essas rochas eom os ne-
felina-sienitos são complexas (interdigitadas, sob a forma de encIa-
ves, como dique ou bolsões), sugerindo que as rochas sieníticas
ricas em sodalita formaram-se após a cristalização dos nefelina-
sienítos. Os seguintes aspectos são marcantes nestes sienitos: (1)
feldspatos alcalinos (ortocIásio pertitico e albita antipetítica) eué-
dricos a subédticos apresentando-se ora em disposição aleatória
ora orientados pelo fluxo magmático; (2) cristalizações epitáxicas
tardias nos cristais de feldspatos alcalinos materializam-se pela pre-

sença de fi'anjas de albita com continuidade óptica e sem a presença
de. exsolução; (3) cristais de nefelina, macroscopicamente verdes,
são anédricos, ocupam os interstícios entre os prismas de J'eldspa-
tos alcalinos e, ocasionalmente, os incIuemjuntamente com biotita
e aegirina; (4) minerais máficos ricos em álcalis (aegirina, anfibó-
lio-Na e biotita) são subédricos a anédricos, ocupam os interstícios,
ou ocorrem juntamente com titanita, apatita e pirita em glomeros
distribuídos aleatoriamente e com tamanhos < 3 cm; (5) sodalita,
macroscopicamente azul e branca, ocorre anédrica, intersticial e
comumente substitui a nefelina e os feldspatos, chegandO' em al-
guns locais a gerar sodalititos azuis; (6) cancrinita e carbonato for-
mam-se pela desestabilização de nefelina e sodalita. As relações
texturais identificadas neste estudo permitem inferir que a cristali-
zação do magma nefelina sienítico, responsável pela forrmção do
MRP, processou-se sob condições de forte saturação em fluídos
gerando rochas sieníticas com dois feldspatos alcalinos. As formas
de contatos existentes entre os diferentes tipos de sienitos indicam
que os sodalita-sienitos formaram-se a partir dos nefelina-sienitos.
A ocorrência restrita no interior do MRP de sodalita-sienitos, asso-
ciado ao aumento de granulação das rochas ricas em sodalita, da
substituição da nefelina e dos feldspatos por sodalita, e a presença
abundante de carbonato apontam para que fluidos peralcaIinos ri-
cos em cloro e C02' provavelmente ligados à diferenciação do mag-
ma nefelina-sienítico, sejam os responsáveis pela formal(ão dos
sodalita-sienitos e dos sodalititos de cor azul no maciço em estudo
[Contribuição número 117 do GPA-UFBA que contou com os apoios
da CBPM-1460/00 e CNPq-462916/00-6].

"PÓ-DE-MICO": UMA POZOLANA NATURAL NA BACIA DO PARANÁ, ESTADO DE SÃO PAULO.

1Tarcísio José Montanheiro; 2Jorge Kazuo Yamamoto; 2Yushira Kihara & 3Marina França Lopes
1Instituto Geológico/Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo

21nstituto de Geociências/Universidade de São Paulo
3Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-Graduanda em Geografia

"Pó-de-mico" ou simplesmente "mico", "estopa" ou "sapó-
leo" são denominações populares com que se identificam os es-
ponjilitos em todo o interior do Estado de São Paulo. Eles fazem
parte de uma associação organogênica de materiais de aspecto
ten'igeno constituidos por espículas e frústulas de tamanho mi-
crométrico, ocorrentes em área de embaciamento topográfico.
Os ecossistemas favoráveis à sua ocorrência no Estado de São
Paulo - Bacia do Paraná -, são lagos isolados e meandros, e la-
gos afogados associados às planícies de inundação das bacias
hidrográficas dos rios Moji-Guaçu e Tietê.

Os lagos estudados possuem o formato ovalado, com cerca de
900m de comprimento ao longo do eixo maior e 300m do menor.
Posicionam-se nos interflúvios do relevo de Colinas Amplas e es-
tão associados como bacias isoladas ou como componentes das
cabcceiras de drenagem de primeira ordem. Esses lagos compor-
tam-se como pequenos "embaciamentos" cenozóicos continentais,
de sedimentação essencialmente argilosa, com probabilidade de
conter camadas de material predominantemente biogênico.

O perfil colunar típico da seqüência sedimentar lacustrina,
nas lagoas onde ocorrem microesqueletos silicosos, inicia-se com
uma camada de turfa com areia fina que varia de poucos a qua-
renta centímetros de espessura. Segue-se uma camada biogêni-
ea de até O,60m de espessura constituida por esponjilitos e dia-
tomáceas e. subordinadamente, pequenas quantidades de argila.
Em direção à base da coluna há um espessamento das camadas
argilosas com níveis arenosos e, acima do embasamento, uma
argila compacta de cor amarela. Alguns lagos desprovidos de

cobertura vegetal deixam exposta essa camada de espoqjilito.
No cenário produtivo da construção civil regional, as lagoas

acumularam depósitos de esponjilito que constituem fonte de
matéria prima para várias olarias artes anais e semi-mecanizadas,
cujos produtos nobres são os tijolos, resistentes e muito leves.

Porque esses esponjilitos possuem composição química for-
mada principalmente por sílica amorfa, ou seja, um componente
mineral ativo para uma reação pozolânica, eles se constituíram
objeto de um trabalho de prospecção estratégica de materiais
pozoJânicos no Estado de São Paulo, na Bacia do Paraná, desen-
volvido pelos autores.

Neste trabalho está uma súmula das características fisicas das
lagoas pesquisadas, considerada a cota altimétrica, o clima, a pro-
víncia geomorfológica, as feições de relevo e o substrato geológi-
co, a que foram juntadas, ainda, ilustrações da metodologia da amos-
tragem com o trado, os resultados de análise química por ICP, difra-
ções de raios X, quantitkação de matétia orgânica e de organogêni-
cos, microscopia eletrônica de varredura, microscopia de luz refle-
tida e os resultados de pozolanicidade com cal e com cimento.

A prova da formação de compostos de silicato de cálcio hi-
dratado (C-S-H) em pastas de hidróxido de cálcio e esponjilito,
em reação após 7 dias de ensaio, é ilustrada em difratogramas
de raios X e imagens de microscopia eletrônica de varredura.

Os esponjilitos do Estado de São Paulo são qualificados como
pozolana natural por estarem os seus índices de atividade pozo-
lânica (6,4 MPa e 96-77%) acima dos limites (5,5 MPa e 75%)
estabelecidos pelas nonnas brasileiras.
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MINERAIS E ROCHASDE USOS CERÂMICOS DA PRovíNCIA BORBOREMA-NORDESTE DO BRASIL

Geólogo : Júlio de Rezende Nesi
CPRM-Serviço Geológico do Brasil, SUREG-RE
Tel.: (81) 3221-7484, E-mail:geremipe@fisepepe.gov.br

Assinalamos a existência na Província Borborema (Faixa
Móvel Brasiliana da Plataforma Sul-Americana), de depósitos
minerais de matérias-primas adequadas ao uso de produtos ce-
râmicos, notadamente utilizados nas cerâmicas de revestimento
(ladrilhos, pastilhas, porcelanato, grés e semiporosas) e de base
branca (louça sanitária e de mesa, isoladores elétricos, etc). To-
das estas matérias-primas tem funções caracteristicas, transfe-
rindo as suas propriedades aos produtos finais, dentre estas, des-
tacam-se os minerais formadores de esqueletos (componentes
que não se fundem - argilas); os cimentadores (formadores de

vidro -são componentes que fundem: sílica livre ou sílica conti-
da na argila); os fundentes (materiais que abaixam o ponto de
fusão da sílica - feldspato, albita, calcário, etc.) e os auxiliares,
usados para dar plasticidade(argilas plásticas),
pigmentação(Ilmenita), vitrificação, etc. As matérias-primas
atualmente em uso, e que suprem as indústrias cerâmicas insta-
ladas no nordeste oriental, formam depósitos de pequeno a grande
porte.

Compreendem principalmente as argilas (ilita e caulinita,
esmectita em menor proporção), argilito, calcário, caulim pri-
mário, dolomito, feldspato potássico, albita, filito, folhelho,
metapelito, quartzo, talco, riolito intemperizado e siltito.

As argilas ocorrem principalmente em depósitos costeiros,
compreendidos pelas faixas litorâneas do Ceará, leste do Rio
Grande do Norte estendendo-se até Sergipe, correspondendo as
coberturas fanerozóicas. Ocorrem em áreas restritas, preferen-
cialmente em trechos de várzeas. Na faixa do Rio Grande do
Norte e Ceará, entre os municípios de Maxaranguape/Nísia Flo-
resta-RN e Aquiraz/Beberibe-CE, respectivamente, ocorrem
depósitos lacustres de argilas cauliníticas associadas a diatomi-
tas. Argilitos, folhelhos e siltitos são oriundos das bacias sedi-

mentares intra-cratônicas e costeiras. Os argilitos e folhelhos,
provém da região do Crato e Juazeiro do Norte-Ccará, associa-
dos à Formação Brejo Santo (Jurássico) da Bacia do Araripe, e
da região de Sousa-Paraíba, contidos na Formação Sousa (Cre-
táceo), da Bacia do Rio do Peixe. O siltito provém da Região de
Igreja Nova, em Alagoas, Formação Batinga (Carbonífero) da
Bacia Sergipe/ Alagoas.

Caulim, feldspato, albita e quartzo são provenientes da re-
gião do Seridó do Rio Grande do Norte e Paraíba, inseridos na
Província Pegmatítica da Borborema-Seridó. O metapelito é da
região de Alagoa Grande, na Paraíba, pertencentes ao Comple-
xo São Caetano (Mesoproterozóico) da Subprovincia Transver-
sal. Os filitos são da região de Catingueira/Olho Dágua-PB, in-
seridos na Formação Santana dos Garrotes (Neoproterozóico)
da Sub-Província Transversal. Apresenta caracteristicas de "fi-
lito cerâmico". O talco provém da região de Várzea-Ouro Bran-
co-Caicó, Paraíba e Rio Grande do Norte, ocorre em gnaisse da
Formação Jucurutu (Neoproterozóico), da Subprovíncia Rio
Grande do Norte. O calcário e o dolomito, tanto sedimentar,
quanto metamórfico, são abundantes em toda a província. O ri-
olito intemperizado constitue uma matéria-prima rica em cau-
lim, encontrando-se em fase de teste. Provém da Formação Ipo-
juca (Cretáceo) da Sub-Bacia do Cabo, em Pernambuco, da Sub-
província Externa.

Ressaltamos a importância dos depósitos sedimentares pelí-
ticos, representados por argilitos,folhelhos, ritmitos e siltitos,
que devem ser encarados como matérias-primas muito impor-
tantes para a indústria cerâmica de revestimento e estrutural. Há
uma tendência de expansão da indústria cerâmica no nordeste, e
a Província Borborema detém um grande potencial destes insu-
mos minerais, até então pouco explotados para esta finalidade.

ROCHAS ORNAMENTAIS DO EXTREMO SUL DA BAHIA

Luiz Henrique Monteiro Pereira'
lCPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-SA
Tel: (71) 2309977, e-mail: geremiba@cprmba.gov.br

O cadastramento mineral executado pelo Projeto Extremo Sul
da Bahia (convênio CBPM-CPRM), ratificou o perfil de cresci-
mento dessa região, comÇJum polo produtor de Rochas Ornamen-
tais do tipo "granito", responsável por cerca de 25% do valor da
produção estadual comercializada dessa rocha. Esse destaque re-
sulta da diversidade de tipos e variações dos aspectos estéticos (cor,
granulometria e textura) dos granitóides cadastrados, associado a
existência de uma infra-estrutura que conta com uma malha rodo-
viária satisfatória, com rodovias pavimentadas, energia elétrica, água,
e um porto (Ilhéus) a uma distância menor do que 500km. Dos 72
cadastros efetuados para rochas "graníticas", o item Rocha Orna-
mental contribui com o percentua] de aproximadamente 45%, dos
quais cerca de 60% são minas ativas. Entre os tipos cadastrados,
estão os "granitos" brancos (Branco Caravelas, Branco ItaÚl1as),
encontrados principalmente no município de Medeiros Neto. São
leucogranitos, de composição homogênea, isotrópicos, e tem como
principal caracteristica o tamanho e a distribuição dos cristais de
granada na massa quartzo-feldspática. Enquanto o Branco Carave-
Ias possui cristais de granada com até 0,5cm de diâmetro, e por isso
também é conhecido como "macroponto", no granito Branco Itaú-
nas, referido como "microponto", os cristais de granada apresen-
tam dimensões sempre inferiores a 2mm de diâmetro. Os granitos

verde claros, como o denominado Verde Cruzeiro, ocorrem nas ro-
chas kinzigíticas migrnatíticas cujas caracteristicas principais são
os padrões resultantes da migmatização e também a distribuição
disseminada ou por vezes em pequenos aglomerados de cristais de
granada com até lcm de diâmetro. Ocorrem, principalmente, no
município de Itanhém. Na parte noroeste da área, próximo ao po-
voado de Buranhém, afloram "granitos" rosa e amarelo, definidos
como biotita monzogranitos e sienogranitos, para os quais a cons-
tância da cor é devida à maior ou menor quantidade de feldspato
potássico. Quando o feldspato se mantem conservado, predomina a
cor rosada (granito rosa), por outro lado quando houve alteração
desse feldspato , transmuda-os para tons amarelados ("granitos"
amarelos). Os "granitos" cinza, de textura faneritica média a fina
com fenocristais de feldspato, OCOlTemprincipalmente nas proxi-
midade da sede municipal de Guaratinga, onde são laYfados princi-
palmente para pedra de talhe e de alvenaria, muito embora algumas
pedreiras já produziram blocos para serem transfonnados em pla-
cas polidas. Uma ouh-a variedade de rocha enconh-ada na região
relaciona-se aos "granitos" verde-escuro (Verde Fontaine), defini-
dos como chamoenderbitos, de textura fanerítica grossa, com Cl1S-
tais de feldspato de até 8cm de comprimento maior. Sua principal
pedreira encontra-se nas proximidades do povoado de Salomão.
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DUREZA KNOOP E DESGASTE ABRASIVO EM ROCHAS ORNAMENTAIS

Eduardo B. Quitete1 e Henrique Kahn1
1 Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - Divisão de Geologia
2 Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - Departamento de Engenharia de Minas

A dureza Knoop é um dos testes de dureza de micro impres-
são, em que essa é detenninada como a área produzida por uma
ponta de diamante, dividida pela carga utilizada para produzir a
impressão. Assim, quanto maior a impressão produzida, menor
a dureza. A ponta Knoop produz uma impressão em fonna de
losango com razão largura:comprimento igual ai :7,1, sendo que
a área é calculada a partir da diagonal maior.

.

Para este trabalho foram selecionadas 16 amostras repre-
sentativas da variedade comercial e petrográfica das rochas sili-
cáticas (comercialmente chamadas de "granitos") extraídas no
Estado de São Paulo. Os ensaios de desgaste abrasivo Amsler
foram realizados segundo a nonna NBR 12042, da ABNT. A
dureza Knoop foi detenninada através de 40 impressões em um
dos dois corpo-de-prova ensaiados para desgaste, após polimento.
Utilizou-se carga de 1,96N (200gt).

Adotou-se o método desenvolvido por Frisa Morandini;
Mancini (1982) para a apresentação da dureza Knoop, que pode
ser expressa como a média das 40 medidas (HKmoo;.)ou como
valores intennediários obtidos em diagrama de valores indivi-
duais em ordem crescente: H~s (correspondente ao valor de 25%
do diagrama), HKso(correspondente ao valor da metade do dia-
grama) e HK,s (correspondente a 75% do diagrama).

A melhor correlação linear entre dureza Knoop e o desgaste
abrasivo Amsler (R2 = 0,49) foi obtida como parâmetro H~s'

confinnando a tendência observada na literatura. Este fato re-
força a hipótese de que os minerais essenciais de dureza mais
baixa são os principais condicionadores da resistência ao des-
gaste abrasivo. Provavelmente, porque os minerais de: dureza
mais alta são arrancados no decorrer do ensaio, indepe:ndente-
mente de quão alta é a dureza. Assim, os valores de dureza Kno-
op média elevada, devido à presença de quartzo, não refletiri-
am, necessariamente, maior resistência ao desgaste.

A quantidade de quartzo reflete-se melhor na dureza Knoop
média, com uma correlação baixa (0,35). Também, foi baixa a
correlação entre a dureza Knoop e a granulação do qUaItzo, ob-
tendo-se o melhor valor (0,37) para o H~s em função do limite
inferior de granulação do quartzo, para as rochas com 20 a 35%
deste mineral.

O desgaste abrasivo é um ensaio que simula condÜ;ões ex-
tremas de utilização da rocha, uma vez que em poucas siltuações
um piso de granito sofrerá perda de espessura próxima a lmm.
Nesse ponto, a dureza Knoop apresenta a vantagem de só afetar
alguns micrômetros da espessura, fazendo com que este parâ-
metro seja mais adequado para avaliar, por exemplo, uma even-
tual alteração da durabilidade do lustro de rochas sob ação de
películas ou outro tipo de tratamento de superficie. Este exem-
plo é particulannente, aplicável a mánnores, que devido à sua
dureza baixa, seriam mais sensíveis a esses tratamentos.

MAPA DE INTEGRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS DA BACIA DO PRATA E ÁREAS ADJACENTES

Gilberto Emilio Ramgrabl, Ricardo da Cunha Lopesl ,Marta Godeas1, Eduardo O. Zappettine María Eugenia González Nunez-' -
Julio J. Spoturno Pioppo4, Javier Techera Vitaliano Miradas
lServiço Geológico do Brasil CPRM, Sureg-PA

lServicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR)
3Viceministério de Minas y Energia
4_ Dirección Nacional de Minería y Geologia (DI.NA.MI.GE.)
5Servicio Nacional de Geologia y Minería (SERGEOMIN)
Fone: (51) 32337311, E-mai!: geologia@portoweb.com.Br

Este mapa faz parte do Projeto Mapas de Integração Geológi-
ca, de Recursos Minerais e Hidrogeológica da Bacia do Prata e

Áreas Adjacentes (1 :2.500.000), executado como atividade ofici-
al da Comisión Temática de Geologia y Recursos Minerales deI
MERCOSUR (SGT9). Na sua elaboração, além da participação
de técnicos dos países-membros do Mercosul- Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai - a Bolívia foi convidada a colaborar, tendo
em conta que parte da superficie compreendida pela Bacia do Prata
envolve esse país. O projeto abrange a área situada entre os para-
lelos 14"S e 38"S e os meridianos de 44°W e 68°W, perfazendo
aproximadamente 5.800.000 km2 de área continental. Para a pre-
paração dos mapas utilizou-se o software GSMAP desenvolvido
pelo United States Geological Survey (USGS). O Mapa de Inte-
gração de Recursos Minerais obteve-se pela compilação, análise,

interpretação e integração de diversas infoffilações tanto publica-
das como inéditas, disponíveis nos diversos países participantes
do projeto. Na sua elaboração empregou-se uma base geológica
simplificada identificando-se, através de cor, dentro da escala cro-
nológica, os grandes grupos de rochas (ígneas, vulcânicas e sedi-
mentares) e seus correspondentes metamórficos. A seleção das
minas e depósitos minerais é compatível com a escala do mapa,
dando-se prioridade aqueles de maior potencial. Os símbolos para
representação dos jazimentos minerais identificam a classe (ge-

nético-descritiva ou genético-morfológica), tamanho, status, sen-
do a substância mineral destacada pela cor e letras-símbolo dos
elementos químicos ou dos minerais de minério. Para a r'~presen-
tação do status dos depósitos em explotação (minas) utilizou-se a
cor vennelha, sendo o restante dos jazimentos identificados pela
cor preta. As áreas favoráveis ou potenciais para recursos mine-
rais e energéticos estâo definidas como de potencial idade alta e
de potencialidade moderada a baixa. A representação é feita pela
cor combinada com hachuras transversais, con'espondendo cada
cor a um grupo de minerais (metálicos, nobres, gemas, energéti-
cos e minerais industriais e rochas ornamentais). Como suporte
ao mapa, cada país organizou os dados geológicos e econômicos
de seus jazimentos minerais segundo uma base de dados que con-
tém os seguintes campos: número do depósito, substância, país,
estado/província, nome do depósito (e distrito se houver), longi-
tude, latitude, geologia, mineralogia, morfologia (incluindo di-
mensões), alterações, classe/tipo, reserva demonstrada (reserva
medida), teor, produção, bibliografia. Esta base de dados de re-
cursos minerais (BDRM) foi desenvolvida em Access para Win-
dows. Embora no mapa estejam representados somente os depó-
sitos selecionados, o banco de dados annazena 8438 registros de
jazimentos referentes ao Brasil, 239 a Argentina, 41 ao Paraguai,
83 ao Uruguai e 82 jazimentos bolivianos.
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A IDECLlVIDADE COMO CRITÉRIO EMPíRICO DE EXPLOTAÇÃO DE ROCHAS METADOLOMíTICAS DA
FORMAÇÃO CAPIRU NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Reis Neto, JM. *; Siqueira, R.B.L.; **; Guimarães, S.B. ***; Rebelo, A.M.A. ****
* Setor de Ciências da Terra - UFPR, DEGEOL - Departamento de Geologia -jmreis@ufpr.br

** Setor de Ciências da Terra - UFPR, DEGEOL - Mestrando - rossanols@yahoo.com.br
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Diversas microempresas de mineração exploram há mais de
30 anos as rochas metadolomíticas da Região Metropolitana de
Curitiba-RMC para o fabrico de cal e corretivo agrícola. Duran-
te esse período desenvolveram critérios empíricos que vem per-
mitindo a sua subsistência, sobretudo racionalizando as opera-
ções de lavra, conseguindo obter grandes volumes de matelial
com economicidade. Tal estratégia foi alvo de análise frente a
clitérios científicos, visando avaliar sua consistência e concluir
sobre o grau técnico de acerto da atual localização das minas,
principalmente com relação às caractelisticas fisicas e químicas
do minério explotado. As litologias metadolomíticas da Região
de Morro Grande, localizadano Municípiode Colombo- PR,
indicam que o nível estratigráfico no qual está concentrada a
maior quantidade de frentes de lavra em explotação está associ-
ado estratigraficamente a Seqüência Litológica do Morro Gran-
de (SLMG) da Formação Capiru do Grupo Açungui. Este nível
apresenta relativa constância faciológica, química e mineralógi-
ca, mas por outro lado encerra inúmeras minas desativadas, apa-
rentemente sem motivo do ponto de vista químico, mineralógi-
co ou kgaJ. Um outro aspecto bastante visível é a relativa proxi-
midade entre as frentes de lavra e as grutas e dolinas, motivando
conflitos quanto aos aspectos ambientais. Análise geológica e
geomorfológica regional utilizando geoprocessamento permiti-
ram a sistematização e processamento das seguintes informa-

ções: variações químicas e mineralógicas dentro da SLMG; con-
trole tectônico/estrutural dos diferentes níveis de metadolomi-
tos e suas intercalações com rochas filíticas e cataclásticas; lo-
calização geográfica das minas em atividade e desativada; qua-
lidade do material explotado, e aspectos legais. Velificou-sc, pelas
modelagens efetuadas que os custos de uma explotação racio-
nal, comandada por critérios focados na qualidade do minério,
resultariam numa relação mais elevada entre o custo dessas ati-
vidades e o preço dos produtos tradicionalmente comercializa-
dos. Isto se torna proibitivo para a maioria das empresas locais,
fazendo com que a extensão onde está presente a maior declivi-
dade, se torne a mais viável para a explotação. Tal motivo pren-
de-se ao fato destas áreas oferecerem "frentes naturais" para o
desmonte, estabilidade geotécnica quando trabalhadas contra o
mergulho e baixos níveis de umídade. Muitas vezes este proce-
dimento é realizado em detlimento da qualidade da matélia-pli-
ma obtida, com reflexos na qualidade e nos preços de comercia-
lização dos produtos (calou corretivo agrícola). Nesta ótica, a
explotação de rochas metadolomítícas em cotas elevadas em ter-
renos de alta declívidade é hoje o plincipal fator de viabilidade
econômica das pequenas mineradoras da região de Morro Gran-
de na RMC.

Palavras - chave: Declividade, Critério empírico, Metadolo-
mitos, Geoprocessamento, Região Metropolitana de Curitiba

PROPOSTA METODOLÓGICA PARA LAVRA E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS PRODUTORAS DE
SEIXO E AREIA NA REGIÃO NORDESTE DO PARÁ - MUNiCíPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.

Clice de Fátima Monteiro Ribeiro*, Evaldo Raimundo pinto da Silva * e José Luiz Bastos Rodrigues**

* UFPa, cliceribeiro@bol.com.br, evaldo@ufpa.br

** DNPM-Pa. dnpmgab@vento.com.br

o município de são Miguel do Guamá, localizado na porção
nordeste do estado do Pará, destaca-se como um dos maiores
produtores de seixo do estado, tendo como maior centro consu-
midor a região metropolitana de Belém. Essa atividade se de-
senvolve a mais de 20 anos nos extensos paleocanais da mar-
gem direita do lio Guamá e é responsável por uma importante

demanda de mão de obra no município. Apesar da sua importân-
cia econômica, a atividade extrativa é desenvolvida de forma
desord{:nada, utilizando-se de métodos rudimentares, o que tem
causado baixa produtividade, desperdício de minétio e grandes
danos ao meio ambiente.

Este trabalho teve como objetivo propor medidas técnicas
para ordenar a lavra de seixo com vistas a aumentar a sua produ-
tividade, minimizar os impactos ambientais e permitir o uso fu-
turo das áreas já exauridas.

O modelo proposto envolveu as seguintes ações:
I .. seleção de uma área experimental potencialmente produtora

de :;eixo;
2 - mapeamento geológico de superficie e definição de uma

malha de sondagem de IOx 10m para locação de 10 furos a
trado mecanizado.

3 - descrição e interpretação dos perfis de sondagem e cubagem

do corpo de minério.

4.- elaboração de um plano de lavra para explotação do minério
e de um modelo de recuperação ambienta I para área.
Os resultados mostraram que no alvo pesquisado, a lente

de seixo estende-se por uma área 1.200m2 e apresenta uma
espessura média de 2,5m, ocorrendo entre 5 e 8 metros da
superfícíe; é eonstituída por 65% de uma fração areia grossa
a muito grossa e 35% de seixo de granulação fina, o que cor-
responde a um volume de 1050m' de seixo e 1950m3 de areia.
Na parte superior da lente ocorre um pacote arenoso com es-
pessura entre O e 3 metros apresentando uma granocrescên-
cia descendente. O capeamento possui espessura média de 5
metros e é composto por uma camada argilo-arenosa na base
e por um horizonte (0,5 a 0,7m) rico em matéria orgânica no
topo.

Para a explotação do corpo de minério foi proposto o se-
guinte modelo de lavra: a) abertura de uma trincheira de IOx20m
e estocagem do material estéril e do horizonte orgânico do solo;
b) lavra mecanizada em tiras paralelas de 5x20m até a exaustão
do minério; c) preenchimento da cava com o material estéril e
execução de terraplanagem para reconstituição topográfica do
terreno; d) e, por fim, descompactação do solo e recobrimento
com o material orgânico para a implantação de culturas, visan-
do o uso contínuo da terra.
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RECURSOS MINERAIS DA BACIA DO PARANÁ -AVALIAÇÃO PRELIMINAR
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A avaliação preliminar dos recursos minerais da Bacia Se-
dimcntar-Magmática do Paraná resultou do tratamento de, apro-
ximadamente, 4.000 dados obtidos no ano de 2001, dentro do
Projeto GIS BRASIL, na escala 1:2.500.000. Na área de abran-
gência desta província, estes dados derivam, principalmente de
Relatórios Anuais de Lavra (RAL) consultados em oito Distri-
tos do DNPM (Estados de MS, MT, GO, MG, SP, PR, SC e RS)
e, subsidiariamente, de Mapas de Recursos Minerais Estaduais
(MS, GO e SP) e Projetos realizados pela CPRM.

As substâncias economicamente importantes nesta Bacia fo-
ram assim agrupadas: Minerais e Rochas Industriais: materiais na-
turais de construção (areia comum, cascalho, pedra/brita, argila,
rochas ornamentais), matérias-primas para indústrias de constru-
ção (cimento, cal, etc.), materiais cerâmicos (argilas vennclhas, plás-

ticas e refratárias); Químico: tintas (Ti), farmacêutico (carbonatos),
fe11ilizantes (P). condicionadores e corretivos de solos (dolomitos,
turfa e vcrmiculita,); Metalúrgico: matéria-prima (Cu), refratários
(AI, argilas refratárias), para fundição (areia industrial); Siderúrgi-

co: matélias-primas para ferro gusa (calcário,carvão); Energéticos:
tulfa, linhito, carvão mineral, U, folhelho pirobetuminoso e gás;
Gemas: diamante, ametista, ágata; Metais Nobres: Au; e Outros:
cargas, indústrias ótica e vidreira (areia industrial), abrasivos (dia-
mante), evaporitos (anidrita e trona).

Areia, cascalho, argila: ocorrem principalmente nos leitos
ativos de rios de grande a médio porte, entre outros, Paraná,
Tietê, Grande, Paranapanema, Iguaçu e Jacuí; em telTaços
holocênicos a mais antigos e em diversas formações geoló-
gicas desta Bacia.
Brita: de basaltos da Fm. Serra Geral e diabásios; ainda de
calcários e arenitos silicificados.
Estas substâncias têm vasta distribuição na Bacia e devido
ao grande volume explotado são de suma importância eco-

nômica regional.
Argilas vennelhas nos pólos cerâmicos de Santa Gel1rudes,
Tambaú, Mogi-Guaçu, Itu (SP) Triângulo Mineiro (MG),
região de Lauro Müller (SC), região de Gravataí (RS); argi-
las plásticas em São Simão (SP) e refratárias (associadas a
intrusões alcalinas).
Dolomitos presentes na Formação Irati, turfa associada a
planícies aluviais, P relacionado a intrusões alcalinas, e ver-
miculita em veio de filiação alcalino.
Rochas carbonáticas: de fundamental importância para a
indústria cimente ira.
Areias industriais explotadas, principalmente das fonl1ações
Pirambóia e Botucatu.
Carvão (U associado) encontra-se na Fonnação Rio Bonito,
podendo ocorrer como lentes na interface Grupo Itararé -
Fonnação Tatuí; folhelho pírobetuminoso intercalado nas
rochas carbonáticas da Formação Irati e; turfa associada a
planícies de inundação de grandes rios.
Gemas associadas ao vulcanismo básico mesozóico (distri-
tos mineiros do Médio-Alto Uruguai e Salto do Jacuí, res-
pectivamente explotando ametista e ágata).
Diamante em pláceres e Au em pláceres, associados ou não.
Cu associado às rochas vulcânicas básicas de idade meso-
zóica.
AI, bauxita, argilas refratárias, Fe e Ti associados a intru-
sões alcalinas mesozóicas.
Anidrita detectada em furos de sondagem na Formação Ira-
ti; trona no Estado de Goiás
Em linhas gerais, estes dados serão apresentados em dois

Mapas de Jazimentos Minerais, na escala 1:2.500.000, dividi-
dos em Mapa de Metais e Gemas e Mapa de Rochas e Minerais
Industriais, Insumos para Agricultura e Recursos Energéticos.

ESTUDO MINERALÓGICO DOS CONCENTRADOS DE BATEIA DE ALGUNS DEPÓSITOS ALUVIONARES DA
REGIÃO DE OURO PRETO, MINAS GERAIS.

Maglius Cardoso Santosl; Leonor Andréa Cristóvão de Freitasl; Mauricio Antônio Carneiro2.
IBolsista de Iniciação CientíjicaIDEGEOIEMIUFOP; 10rientadorlDEGEOIEMIUFOP

o município de Ouro Preto situa-se na porção sudeste do
Quadrilátero Ferrífero, no estado de Minas Gerais. Parte das
rochas que constituem o substrato desta região pertence ao Su-
pcrgrupo Minas, mas outros supergrupos c grupos pontuam-se
localmente (e.g. Supergrupo Rio das Velhas, Grupo Sabará e
Grupo Itacolomi). A variedade petrográfica, a diversidade dos
ambientes tectônicos e dos processos modificadores colabora-
ram para formação de uma grande variedade de espécimes de
minerais nos litotipos dessa região. Alguns desses litotipos são
portadores, inclusive, de depósitos minerais, principalmente de
ouro, que no século XVIII constituíram uma considerável fonte
de riqueza para região. Considerando os relatos dessa variedade
minera lógica na região, decidiu-se por realizar um estudo mine-
ralógico a partir de concentrados de bate ia, extraídos de algu-
mas áreas anteriormente exploradas como garimpo. As áreas
escolhidas foram as seguintes: Cachoeira das Sete Quedas, Morro
de São Sebastião, Lages, Cachoeira das Andorinhas e Chapada.
Desse estudo observou-se que todas as áreas apresentam grande
quantidade de ouro e zircão identificados com formas e tama-

nhos variados, além desses foram identificadas os seguintes es-
pécimes minerais: 1) Cachoeira das Sete Quedas e Chapada -
sudoeste do município de Ouro Preto - destaca-se a tulmalina
com uma coloração esverdeada e hábito prismático; 2) Lages -
norte da cidade de Ouro Preto - destaca-se a sillimanita, exibin-
do cristais prismáticos de coloração amarelada; 3) Cachoeira
das AndOlinhas - norte do município de Ouro Preto - destacam-
se espécimes de grande beleza, como o rutilo, apresentando cris-
tais alongados e estriados com cor avermelhada característica, o
topázio da variedade imperial, só identificado em Ouro Preto e
o topázio branco; 4) E por último, no morro de São Sebastião,
norte da cidade de Ouro Preto, além de tulmalina e rutilo, co-
muns nas outras regiões de coleta, ocorrem a brookita prismáti-
ca de coloração alaranjada, a cianita caracterizada por Clistais
alongados de coloração verde-azulada e o anatásio que se apre-
senta em cristais bi-piramidais de cor escura (preto). A partir
dessa amostragem inicial pretende-se prosseguir o escudo no
sentido de identificar mclhor as áreas fonte e proceder à classifi-
cação (fisico-química) mais apuradas das espécies encontradas.
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AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA QUALIDADE DOS LAMPRÓFIROS DO RIO DE JANEIRO

COMO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
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3. ebarroso@acd.ufrj.br, Departamento de Geologia/IG, UFRJ.

Os lamprófiros abordados neste trabalho são aflorantes na
pedreira de brita Santo António (ESAM), localizada no município
de Nova Iguaçu-RJ. Serão apresentados dados e discussões sobre
a qualidade dos lamprófiros como brita, levando-se em
consideração. massa específica aparente, porosidade aparente,
absorção de água, fOlma, resistência ã compressão e abrasão
Los Angeles, segundo normas da ABNT-NBR e SIMR.
Lamprófiros faneriticos apresentam valores de massa específica
menores e de porosidade maiores que os lamprófiros afaníticos;
os amigdaloidais têm valores de massa especifica mais baixos.
No teste de fonna, 88% das amostras apresentaram padrão
cúbico, e 12% padrão alongado. Dados de resistência à

compressão pontual resultam num intervalo de 120 a 230 Mpa e
têm II % de perda por abrasão. Os lamprófiros apresentam
distribuição granulométrica homogênea e equidimensional no
uso como agregado do cimento e têm alta resistência mecânica,
o que os faz suportar as solicitações fisico-mecânicas durante a
preparação do concreto e as advindas de esforços estruturais.
Como pavimento asfáltico denotam boa resistência à compressão
suportando o incremento do peso de veículos e têm forma
propícia para diminuir o consumo de betume, aumentando a
resistêncía mecânica. Em lastro de ferrovia e enrocamentos a
alta resistência faz com que suporte o incremento de peso e sua
forma garante um bom imbricamento, conferindo

ANÁLIISE ESTRUTURAL EM DUMORTIERITA QUARTZITOS DA SERRA SÃO FRANCISCO, BA: IMPLICAÇÕES

NA MODELAGEM DE LAVRA EM BLOCOS

Hildor José Seer*, Lúcia Castanheira de Moraes*,Robson Santos Aglinskas**e Luciano Coelho Lanza***

* CEFET-MG-UNED-Araxa **FOSFÉRTIL S/A ***ROSSITTIS BRASIL S/A

São apresentados os resultados de estudos de geologia estru-
tural na Serra São Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Bahia. Estes
estudos visaram a definição dos padrões geométricos de juntas e
falhas existentes em dumortierita quartzitos com a finalidade de
apoiar os trabalhos de lavra em blocos na Jazida de Azul Imperial
da Rossittis Brasil. Os quartzitos pertencem à Fonnação SítioNovo
do Grupo Santo Onofre /Supergrupo Espinhaço Superior.

A jazida está associada a quartzitos finos e médios, mais
raramente grossos e mesmo conglomeráticos que compõem ho-
rizontes estratigráficos com espessuras variáveis desde poucos
centímetros até poucos metros. A rocha está impregnada de du-
mortierita e lazulita que lhe conferem coloração azulada. A es-
pessura do conjunto destas camadas azuladas pode variar de 4
até 9 metros. As camadas afloram no flanco nordeste da Serra
São Francisco, possuindo atitude N 45° W/40° a 50° SW, confi-
gurando uma estrutura homoclinal, que está levemente ondula-
da evidenciando dobras regionais suaves com eixos NE-SW. Em
alguns locais ocorre maior concentração de micas verdes que
destacam a foliação metamórfica dos quartzitos.

Ajazida é lavrada em blocos, cortados com fio diamantado,
a céu aberto ou em galerias subterrâneas. A geometria grossei-
ramente tabular com mergulho para SW é um fator limitante
para o avanço de galerias subterrâneas, pois à medida que estas
se aprofundam aumentam os custos de extração. O capeamento
estéril da jazida é constituído por quartzitos brancos que em al-
guns pontos é bastante espesso e também constitui fator limi-
tante para a lavra em blocos. A ornamentação da rocha é um
fator fundamental para sua comercialização e também limita as
direções de corte dos blocos. Atualmente os cortes têm sido per-
pendiculares à direção das camadas, visando-se a melhor expo-
sição do acamamento sedimentar. Ressalte-se que as estruturas

sedimentares como estratificações cruzadas conferem à rocha
uma "movimentação" que é interessante para efeitos comerci-
ais. O fraturamento que ocorre na jazida é o fator mais limitante
para a obtenção de blocos perfeitos, isto é, sem fissuras. O esta-
belecimento do padrão geométrico das fraturas de cada frente
de lavra é, portanto, fator muito importante para o planejamento
da lavra em blocos.

As principais ferramentas de trabalho neste estudo foram o
levantamento detalhado de fraturas em exposições de rocha em
diversas frentes de lavra na escala 1:200, com apoio topográfi-
co, e a coleta sistemática de atitudes de fraturas perfazendo apro-
ximadamente ~ metros lineares por estação. Os dados foram es-
tatisticamente tratados nos sojfl.mres Stereonet e Datamine.

Foram analisadas atitudes de 1.162 fraturas. Os estereogra-
mas colocam em evidência a existência de quatro co~untos pre-
ferenciais de fraturas: N 75° E / 80°SE; N 45° W / 700NE; N 45°
W / 50° SW; N 15° E/80° NW e SE. Uma observação conjunta
dos diagramas estatísticos e dos mapas de detalhe mostra a pre-
sença de zonas de fraturas espaçadas de 6 a 8 metros entre si,
entre as quais a rocha permanece relativamente preservada de
fraturamentos. Dos diagramas gerais de fraturas extrai-se um
modelo geral de lavra para a serra. A análise das fraturas de
cada frente de lavra, pennite concluir-se que ocorrem pequenas
variações da atitude dos fraturamentos, embora os conjuntos prin-
cipais de fraturas sempre estejam presentes. O estudo detalhado
de cada frente permite o refinamento do modelo geral de lavra,
devendo-se adotar cortes em direções específicas. Isto demons-
tra a inviabilidade de se adotar um modelo geral para a lavra
neste jazimento. Conclui-se que o mapeamento de detalhe e a
análise estrutural são fen'amentas importantes na modelagem e
otimização da lavra.
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PRODUTOS DO INTEMPERISMO EM AFLORAMENTOS E ROCHAS ORNAMENTAIS

EM AMBIENTE URBANO POLuíDO - NITERÓIIRJ.

Maria Augusta M da Silva (1), Bernard Smith (2), José Antônio Baptista Neto (3), Cristiane F da Silva (1), John MacAllister
(2), Patrícia Wclrke (2) e Joanne Curran (2). (1) Departamento de Geologia - UFF (au usta @igeo.uff.br)
(2) School or Geography - Queen~' University 01Be((ast (Irlanda do Norte) (3) Departamento de Geograjia/FFP - UERJ

A pesquisa realizada por um grupo de caráter multidisci-
p!inar é uma contribuição ao entendimento dos processos re-
lativos ao intemperismo em clima tropical costeiro bem como
em ambiente urbano poluído. Para isso, os processos e fei-
ções relativas ao intemperismo do gnaisse facoidal, rocha ca-
racteristica da região das cidades do Rio de Janeiro-Niterói,
foram identificados. Os resultados do intemperismo mecâni-
co devido a cristalização de sais bem como da atividade bio-
lógica, foram observados no costão rochoso da praia de Ita-

coatiara em Niterói ambiente de baixa poluição atmosférica.
Neste local, o afloramento de gnaisse facoidal apresenta mor-
fologias do tipo "tafoni", colméia ("honeycomb"), e uma sé-
ric de orificios e panelas na superficie da rocha. Blocos de
construção formados pelo gnaisse facoidal fonnam as estru-
turas dos fortes de Niterói, agora submetidos também a po-
luição relativo a um ambiente urbano. A interação com os

poluentes do ar alteram o cimento entre os blocos fazendo-o
se transformar e gerar crostas, estalactites e estalagmites de
gipsita no teto, paredes e chão da Fortaleza de Santa Cruz.
Crostas negras contém, além de gipsita, halita e flyash, este
um indicador da existência de elementos derivados da quei-
ma de combustível fóssil. Tais produtos alteram a aparência
da rocha e gradativamente causam a degradação e decompo-
sição da mesma. Estes prédios contam a história de 500 anos
de chegada dos europeus e a sua boa conservação é impor-
tante para a nossa herança cultural e turismo.

°
projeto visa

dar subsídios para o gerenciamento destas estruturas e pro-
porcionar o entendimento dos procedimentos mais adequa-
dos para os cuidados necessários de preservação desses pré-
dios da ação da poluição do ar.

Trabalho realizado com o apoio da CAPES, BRITISH
COUNCIL E FAPERJ.

GEOQuíMICA APLICADA AO APROVEITAMENTO INDUSTRIAL DO MÁRMORE DA SEQÜÊNCIA
METAVULCANO-SEDIMENTAR MARMELEIRO, RS

Rosemeri Soares Siviero & Gênova Maria Pulz
Programa de Pós-graduação em Geociências, IG, UFRGS, Porto Alegre/RS (merisiviero@Zipmail.com.br)

Mármores e rochas calcárias são explotados em vários esta-

dos brasileiros pela importância econômica e diversidade de apli-

cações em vários ramos da indÚstria, como por exemplo, constru-

ção civil, agropecuária e indÚstria química, entre outros. A espé-

cie de carbonato, a composição das impurezas, a granulação, a

quantidade de perda ao fogo e o poder neutralizante dos calcários

e mármores são algumas das propriedades fisico-químicas deter-

minantcs para o melhor aproveitamento industrial destas rochas

como matéria-prima. No Rio Grande do Sul, as ocorrências de

mármore são explotadas para a fabricação de corretivo de solo,

construção civil e, em menor proporção, para cimento. Dentre

estas ocorrências destaca-se o prospecto mármore da Seqüência

Metavulcano-sedimentar Marme]eiro. Este prospecto está situa-

do nas coordenadas de -30°57'33" de latitude S e 54°59'34" de

longitude W, a sudoeste de Lavras do Sul. A seqÜência supracrus-

tal Manneleiro é constituída por mármore, rochas calcissilicáti-

cas, metapelitos (mica-quartzo xisto, clorita-quartzo-mica branca

xisto e filitos carbonosos), talco xisto, carbonato-talco xisto, quart-

zo xisto, quartzito e anfibolito. Em escala regional, estes litotipos

sobrepõem os serpentinitos e xistos magnesianos da SeqÜência

Básica-ultrabásica c são sobrepostos pelas rochas do Complexo

Granítico-Gnáissico. Nesta pesquisa são apresentadas as caracte-

IÍsticas petrográficas e químicas do mármore da Seqüência Meta-

vulcano-sedimentar Marmeleiro com o propósito de contribuir para

a maximização de seu aproveitamento industrial. Em termos pe-

trográficos, o mármore estudado é cinza esbranquiçado, com tex-

tura granoblástica-poligonal, contendo 80 % de caleita com diâ-

metro de grão entre 0,1 a 0,3 mm de comprimento maior. Peque-

nas quantidades de quartzo, flogopita, muscovita, plagioclásio,

epidoto, zoisita, alanita, clinozoisita, wollastonita, granada, tur-

malina, apatita, pirita, calcocita, calcopirita, pirrotita, magnetita e

ilmenita ocorrem associadas a este carbonato. Dados de micros-

sonda eletrônica dos grãos de carbonato indicam tratar-se de cal-

cita pura, os quais contêm de 97 a 99 % peso de CaC03 e 0,4 a 0,7

% peso de MgC03 da borda para o nÚcleo. A quimica ele rocha

total, determinada por espectometria de plasma com aclopamento

indutivo (ICP), mostra que o mármore estudado contém alta pro-
porção de CaO (48 a 53,3 % peso), combinada com baixa propor-

ção de MgO (0,32 a 0,86 % peso). Os teores de SiO, variam de

2,8 a 12,25 % peso e os teores de pp, são < 0,053 % peso. A

proporção de Fep3 é da ordem de 0,38 a 2,1 % peso. A perda ao

fogo varia de 36 a 41,5 % peso, tendo o CO2 como principal com-

ponente. Esta rocha também apresenta alto poder neutralizante na

faixa de 75 a 91 %. Os teores de Au, Ag, Cr, Cu, Zn, Sn, Pb e S

estão próximos ou abaixo do limite de detecção por ICP. Os altos

teores de CaO e as baixas proporções de MgO, Fep3' PPs e S do
mármore estudado atendem às exigências da matéria-prima utiliza-

da na fabricação de cimento do tipo Portland. Tais requisitos tam-

bém pennitem que este mármore seja utilizado na fabricação de

ração para gado, desde que dosadas as concentrações de elementos

potencialmente tóxicos (Fe, S, Cr, F), já que esta rocha contém pe-

quenas quantidades de apatita, sulfetos e óxidos de ferro.
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COMPARAÇÃO DOS EFEITOS DA ADiÇÃO DE DOLOMITO DA FORMAÇÃO IRATIEM DUAS DIFERENTES

ARGILAS DA FORMAÇÃO CORUMBATAí PARA FINS CERÃMICOS

Marcos Henrique de Oliveira Souza *, Lineo Aparecido Gaspar Junior** e Maria Margarita Torres Moreno**
*(Doutorando IGCE/UNESP-FAPESP), **(Pr(}fa. Dra. IGCE/UNESP)

o presente trabalho estabeleceu uma comparação do com-
portamento de duas argilas (pertencentes à Formação Corumba-
taí) da região do Pólo Cerâmico de Santa Gertrudes, de proprie-
dades químicas distintas, quando aditivadas com dolomito pro-
veniente da mesma região e pertencente à Formação Irati, para
utilizaç;lo na indústria cerâmica de revestimentos.

A metodologia utilizada foi a seguinte: caracterização mi-
neralógica das argilas e do dolomito separadamente, através de
Difração de Raios X (amostra total e fração argila) e análise
térmica diferencial e termogravimétrica; caracterização quími-
ca das argilas e do dolomito, através de Espectrometria de Fluo-
rescênc:ia de Raios X (elementos maiores e menores); e caracte-
rização tecnológico cerâmica das massas resultantes da aditiva-
ção das referidas argilas com o dolomito, mediante avaliação da
resistência mecânica, absorção de água, porosidade aparente e
retração linear de queima.

Coletou-se argilas de duas jazidas tradicionalmente utiliza-
das na confecção de pisos cerâmicos, sendo uma de propriedades
fundentl:s (denominada Argila X), e a outra de propriedades re-
fratárias (denominada Argila Y), além do dolomito. Através da
Difração de Raios X (método do pó), observou-se que a Argila X
é composta de quartzo, plagíocIásio sódico (provavelmente oli-
gocIásio), calcita, montrnorilllonita (argilomineral predominan-
te), illita e caulinita (argilominerais subordinados), ao passo que a
Argila Y é composta de quartzo, illita (argilomineral predominan-
te) e caulinita (argilomineral subordinado). O dolomito é com-
posto por dolomito, quartzo, plagiocIásio sódico, ilita e cIorita.

A Espectrometria de Fluorescência de Raios X revelou que

o teor de SiO, da Argila X é relativamente baixo (62%), que o
teor de AIP3"é considerado nOlmal (12%) e que o teor de ele-
mentos fundentes (CaO+MgO+Nap+Kp) é da ordem de 13%,
bastante alto. Para a Argila Y,o teor de Si02 é consideravelmen-
te alto (acima de 70%), o teor de Alp) é um pouco acima do
normal (15%), e a soma dos elementos fundentes é de pouco
mais de 4%, o que explica o comportamento refratário desta
amostra. Para o dolomito, o teor de CaO+MgO é cerca de 44%,
o teor de voláteis (principalmente CO2) é de 36%, e o de Si02 é
de quase 16%, elevado para uma rocha carbonática.

Caracterizadas ambas as amostras e o dolomito, partiu-se
para os ensaios tecnológicos cerâmicos. O dolomito foi moído a
uma granulometria passante em peneira ABNT 270 e misturado
com a Argila X nas seguintes proporções: 2%, 5% e 10%. O
dolomito também foi misturado com a Argila Y nas mesmas pro-
porções da argila anterior. Para efeito de comparação, também
formulou-se massas cerâmicas de ambas as argilas sem aditiva-
ção. Todas as massas cerâmicas resultantes foram queimadas a
três diferentes temperaturas: a 1020°C, a 1070°C e a 1I20°C.

Observou-se que, quando a queima é da faixa de 1020°C,
a adição do dolomito às argilas afeta de maneira negativa as
propriedades das massas cerâmicas; quando queimadas a 1070°C,
a situação é inversa: há uma melhora das propriedades fisicas
(exceto para massas cerâmicas aditivadas com 10%); e, quando
queimada a I 120°C, a Argila X não suporta esta temperatura, e
ocorre deformação do produto final (ou seja, dos pisos
cerâmicos).Os ensaios com a Argila Y a temperatura de I 120°C
ainda estão sendo realizados.

METODOLOGIAS EMPREGADAS NA EXTRAÇÃO DE ROCHAS ORNAMENTAIS

TVilson Trigueiro de Sousa*. Wagner José urzedo da Silva* e Marcelo da Silva Guimarães**

* Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral

** Departamento de Engenharia de Minas
Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto

Desde os tempos pré-históricos as rochas são utilizadas com
fins ornamentais. Como exemplo podemos citar as minas de sí-
lex de Spiennes, onde hoje situa-se a Bélgica, que foram lavra-
das inicialmente próximas aos afloramentos, e em seguida com
a abertura de poços e galerias, o que atesta a capacidade humana
de adaptação e de modificação do meio.

São utilizadas como rochas ornamentais rochas metamórfi-
cas com diferentes graus e tipos de metamorfismos, rochas sedi-
mentares com determinadas propriedades químicas, elásticas e
organogênicas, e diversas rochas magmáticas intrusivas. Os ti-
pos mais comins são os granitos, mármores, quartzitos, ardósias

e pedra-sabão. Comercialmente, a classificação é simplificada
em granitos e mármores. Assim, é comum um serpentinito ser
comercializado como mármore e um migmatito como granito.

A maioria das jazidas de rochas ornamentais consiste de aflo-
ramentos, ou encontram-se recobertas por rochas ou solo resultan-
tes do fraturamento dos maciços rochosos e da exposição aos agen-
tes erosivos. Devido à inexistência de um termo específico para
designar o local onde as rochas ornamentais são extraídas, utiliza-
se indistintamente o termo pedreira, que é o mesmo termo utilizado
para designar o local onde se produz brita para a construção civil.

Considerando a posição da jazida em relação à superficie, as
pedreiras de rochas ornamentais podem ser lavradas à céu aberto

ou no subsolo. À céu aberto, e dependendo da topografia local, as
pedreiras são lavradas em encosta ou em cava. No subsolo, o méto-
do usado é o de câmaras e pilares. Devido aos custos envolvidos,
quase sempre a opção inicial é pela lavra em encosta, passando em
seguida para a situação de cava e, por último, para a lavra subterrâ-
nea, sendo esta última ainda pouco praticada a nível mundial.

As tecnologias de corte compreendem as mais modernas técni-
cas convivendo lado a lado com tecnologias utilizadas pelas civili-
zações antigas, como Egito, Grécia e Roma. Entre as técnicas anti-
gas os exemplos mais expressivos são o uso de cunhas e ferramen-

tas rudimentares, como marretas. Entre as mais modernas está o
corte comfio diamantado,jetllame, water-jet e massa expan.'iiva.

O setor de rochas ornamentais é hoje objeto de intenso co-
mércio nacional e internacional. O Brasil é um produtor impor-
tante de granitos, abastecendo o mercado interno e exportando
uma parcela significativa de sua produção. A produção de már-
more destina-se basicamente ao mercado interno. Existe um
universo de pequenos e médios produtores, além de empresas
de grande porte, verticalizadas, espalhados por todo o Brasil,
apesar das posições de liderança exerci das por Minas Gerais na
produção de granito, e pelo Espírito Santo na produção de már-
more. A inserção do Brasil no mercado internacional ocorre com
a comercialização de granitos na forma de blocos.
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OCORRÊNCIA DE TRíPOLI NO MEMBRO IPEÚNA, SUBGRUPO IRATI, ESTADO DE SÃO PAULO

JOIge Kazuo Yamamoto " Tarcísio José Montanheiro 2 e Jorge Hachiro I
,

Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental, Instituto de Geociências - USP
2 Instituto Geológico - Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo

Trípolis representam os estágios finais do intemperismo de
caleários silicosos e, portanto, constituídos quase que exclusi-
vamente por sílica microcristalina (98 a 99% de Si02) finamen-
te dividida com granulação variando de 1 a 10 mm. Embora se
reconheça a origem do trípoli, a partir da lixiviação de carbona-
tos de calcários sílicificados, nunca se conseguiu comprovar a
sua origem. Isto se deve à inexistêncía de qualquer vestígio de
caleário, devido ao íntenso intemperismo a que foi submetido.
Este trabalho apresenta os resultados de estudos realizados so-
bre uma ocorrência de tripoli no Membro Ipeúna, Formação
Assistência do Subgrupo Irati, localizada a sudeste da cidade
homônima, Estado de São Paulo.

°
tripoli ocorre substítuindo

parcialmente camadas de calcário, dos pares interestratificados
ca1cário-folhelho, típicos do topo do Membro Ipeúna. Nesta ocor-
rência foi levantada uma seção colunar, na qual foram reconhe-
cidas seis camadas de trípoli (de coloração castanho claro), com
espessuras variando de 5 a 42 cm. Na seção correspondente ao
Membro Ipeúna foram coletadas quatro amostras, das quais três
de caleário dolomítíco e uma de trípoli. As análises químicas
revelaram que os calcários são dolomíticos (MgO em torno de
15%) e silicificados (SiOz entre 9 e 16%). Com relação ao tripo-
li, verificou-se que se trata de um trípoli impuro, em estágio
intermediário de intemperismo, no qual o teor de SiOz é de 76%
e teores remanescentes de CaO (0,9%) e de MgO (2,2%), o que
comprova a sua derivação de caleários dolomíticos parcialmen-
te silicificados. Análises por microscopia eletrônica de varredu-

ra revelaram uma massa esponjosa fonnada pela sílica, rema-
nescente do intemperismo químico. Esta seria uma evidência
importante sobre a origem dos trípolis, pois as camadas de cal-
cários dolomítico ainda encontram-se preservadas, devido ao
estágio intermediário de intemperismo. Adicionalmente, foram
realizados estudos experimentais de ataque ácido (HCI a 10%)
em seções delgadas sem lamínula durante 24 h. Estas seções
analisadas por microscopia eletrônica de varredura revelaram,
após o ataque ácido, massas esponjosas formadas por sílica pura,
mostrando ainda moldes romboédricos, típicos de cristais de
dolomita, que foram dissolvidos pela ação do ácido clorídrico.
Este experimento permitiu comprovar a hipótese sobre a gênese
do trípoli, a partir da lixiviação de carbonatos de caleários dolo-
míticos silicificados. É importante ressaltar que a sílica micro-
cristalina presente na massa carbonática, na proporção de 9 a
16%, não é visível em seção delgada, exceto em nódulos silico-
sos. Isto mostra que a silicificação de calcários dolomítícos deve
ser parcial, de modo que, com a lixiviação de carbonatos, reste o
esqueleto silicoso que dará origem ao tripoli. Com relação ao
modelo de silicificação de calcários dolomíticos do Membro
Ipeúna, na região de estudo, infere-se a hipótese diagenética, a
partir de fluidos ricos em Si expulsos das estruturas cristalinas
do grupo das esmectitas. Entretanto, não é totalmente descarta-
da uma contribuição hidrotermal, para a silicificação parcial de
calcários dolomítícos do Membro Ipeúna, derivada do magrna-
tísmo Serra Geral.
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AS MINERALlZAÇÕES AURíFERAS HOSPEDADAS NOS GRANITOS DA CABECEIRA DO RIO DOS BOIS,

MARA ROSA (GO)

Said Abdallah' & Nilson Frallcisquilli Botelho'

'- Instituto de Geociências, UnB, abdal@unb.br

Os corpos graníticos do Mundinho, Viúva e São Jorge, situ-
ados no município de Mara Rosa, noroeste do Estado de Goiás,
aqui denominados de Granitos da Cabeceira do Rio dos Bois,
alojam uma série de pequenos depósitos de ouro. Sob o aspecto
da geologia regional, estas rochas enquadram-se no contato do
arco magmático neoproterozóico de Mara Rosa-Amaralina, in-
trusivos na Sequência Vulcano-sedimentar de Mara Rosa. A clas-
sificação petroquímica destes granitos indica composição gra-
nodioritica a tonalítica, apresentando características predomi-
nantemente peraluminosas, mas também meta luminosas.

Estudos de litogeoquímica mostraram valores semelhantes nas
razões MgOrri02, sugerindo um "trend" evolutivo para estes gra-
nitos, considerando-se que ambos elementos foram praticamente
imóveis. De modo geral, são granitos pouco ti:acionados com as-
pectos predominantes de tipo I. Em termos de ambiente tectôni-
co, os granitos posicionam-se no domínio de granitos de arco cál-
cio-alcalinos, empobrecidos em Rb e Y, e guardam semelhanças
petrográficas e geoquímicas com os granitos deformados, pré a
sin-tectônicos, distribuídos na região de Mara Rosa. Os granitos
estudados foram submetidos a intensos processos hidrotermais e
deformação, modificando a mineralogia primária e consequente-
mente obliterando as texturas originais. As principais alterações
observadas foram biotitização, sericitização e silicificação.

Análises de química mineral mostraram variações composi-

cionais significativas em biotitas e muscovitas, principalmente
nos conteúdos de Ti02' MgO e FeO, confirmando gerações dis-

tintas de biotita e muscovita, decorrentes das alterações hidro-
termais. As biotitas primárias, sem reequilíbrio, têm composi-
ção de biotita de granitos das séries calcio-alcalinas orogênicas,

enquanto que as muscovitas mais enriquecidas em Ti02 foram
consideradas de provável origem magmática.

As mineralizações auríferas estão relacionadas a veios de
quartzo sulfetados (pirita e calcopirita), contendo magnetita/ilme-
nita, alojadas em zonas de cisalhamento de caráter regional, de-
senvolvidas sobre os granitos.

°
ouro ocorre sob a forma de in-

clusões nos sulfetos, pirita e calcopirita, e como grãos dissemina-
dos entre os minerais de alteração como quartzo, carbonato, clori-
ta e micas. Os grãos de ouro apresentam-se na forma nativa, ouro
puro (90-95% de Au), com pequena quantidade de Ag e traços de
eu e Fe. As concentrações de ouro apresentam uma relação direta
com anomalias de Ag e Cu nas rochas graníticas e existem impor-
tantes concentrações de Au na pirita, até I %, como ouro invisível,
tanto no interior como fora das zonas de cisalhamento. As mine-
ralizações de ouro estudadas são interpretadas como geneticamente
relacionadas ao magmatismo granítico que exerceu um papel fim-
damental na formação dos depósitos que, entretanto, estão con-
trolados por zonas de cisalhamento, concomitantes ou ligeiramente
posteriores às intrusõcs graníticas.

CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE ALGUNS VEIOS AURíFEROS DA ZONA TRANSVERSAL,

PRovíNCIA BORBOREMA.

Harrizon L. Almeida', Peter C. Hackspacher', Axel Vollbrecht2
l-Universidade Estadual Paulista-Unesp
2-Geowissenschaflen, Universitiit Güttingen (Alemanha)

As várias mineralizações auriferas que ocorrem ao longo da
zona transversal são, sob os vários aspectos, relacionadas aos de-
pósitos de ouro do tipo lode, ou orogenéticos (Groves et aI., 1998).

°
ouro ocorre pIincipalmente no interior de veios de cisalhamen-

to, notadamente no interior de grãos de quartzo e ao longo de
planos de microfraturas, associados principalmente a uma intensa
turmalinização (alteração hidrotermal) com sulfetos raros a au-
sentes. Esses veios encontram-se hospedados em ortognaisses mi-
loníticos, deformados em condições equivalentes ao fácies xisto
verde superior, no interior ou associado a zonas de cisalhamento
de alta ordem. Os veios auríferos foram estudadas sob o enfoque
de uma evolução microestruturaI.

A microestrutura dos veios é definida por superfícies lamina-
das paralelas/subparalelas entre si e as margens dos veios, as quais
separam regiões monominerálicas constituídas por grãos de quart-
zo que apresentam contatos e fOl1nas variáveis.

°
conjunto dos

grãos de quartzo reuni indivíduos que exibem limites próximos a
uma junção tríplice bem como grãos que mostram desvios dos
contatos a 120°, decorrentes principalmente da presença de inter-
conectividades e intumescências entre os grãos. Nesse último caso,
indicativas de recristalização dinâmica por migração de limites
de grãos (MLG). Feições de defol1nação intracristalina, tais como
extinção ondulante, bandas e lamelas de deformação e a forma-
ção de subgrãos, apeasar de observadas são relativamente raras.
Ocorre, na realidade, uma predominância de grãos "limpos".

A formação de poucos subgrãos (limites de subgrãos), a pre-
sença de um grande número de grãos "limpos" (sem evidência de

deformação intracristalina), e a relativa ocorrência de grãos com
limites relativamente retos, indicam um elevado estágio de recupe-
ração dos veios. De fato, em escala microscópica, uma microestru-

tura de equilíbrio pode ser constituída geralmente por grãos apre-
sentando duas ou mais faces planares de modo que desvios de um
ângulo de 120° (ângulo de equilíbrio) podem ocorrer estáveis du-
rante o período do anelamento (Kruhl, 2001). A microestrutura pre-
servada, portanto, reflete um processo de anelamento resultante de
uma complexa evolução microestrutural, a qual altemou condições
de alta e baixa taxa de deformação (MLG vs. extinção ondulante/
microftaturas). Isso é amparado também por observações de cato-
do-luminescência nos veios de quartzo (micro veios).

É proposto que um mecanismo de crack-seal operou no sen-
tido de favorecer a injeção de fluidos e a cristalização de quart-
zo (micro veios) e/ou outras fases minerais. Entretanto, durante
a evolução dos veios auríferos a ciclicidade entre períodos de
ruptura (cracks) e deformação dúctil (plasticidade cristalina)
levaram a uma sobreposição de feições microestruturais as quais
claramente refletem as diferentes condições de defol1nação.
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PROSPECÇÃO GEOQuíMICA NA FOLHA VILA GUARITA-MT - SC.21-Z-B

Eric Santos Araújo', Renato Sales de Andrade1,Luiz Carlos Moreton' e Edson Gaspar Martins1

'CPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-GO
Te!: (62) 281 1522, E-mail: geremigo@terra.com.br

Este trabalho foi desenvolvido no Projeto Promin Alta Flo-
resta, norte do Estado de Mato Grosso, em área de 18.000 Km2,
selecionada em função do contexto geológico e das miralizações
auriferas conhecidas. Constou da coleta sistemática de sedimen-
tos de corrente(N=260) e concentrados de bateia(N=248) com
densidade média de 01 amostra/15 Km2de área de captação.

Os sedimentos de corrente foram analisados para os seguin-
tes elementos, com os respectivos métodos e limites de sensibili-
dade: Au (5 ppb- Fire Assay, Ag, Cd(0,2 ppm - ICP), Cu, Zn, Mo,
Ni, Co, Mn,Ba, Cr, V, La, Sr, Y, Li, Nb, Zr(l ppm-ICP), Pb, Ga (2
ppm-ICP), Bi, As, Sb, Sc (5 ppm-ICP), Te, Ta( 10 ppm-ICP), Sn,
W(20 ppm - ICP), AI, Fe, Mg, Ca, Na, K, Ti(O,OI %-ICP).

O tratamento estatístico e as matrizes de cOlTelação para os
sedimentos de corrente foram efetua dos através do programa
OASIS VA.3 ( Mod. CHlMERA). Na confecção dos Mapas de
Distribuição dos elementos foi utilizado o "GEOSOFT Map-
ping and Proccssing System (MPS) associado a um software

de mo de lamento, desenvolvido pela GEOSOFT.
Resultados e Discussão -Nos sedimentos de corrente,. os

elementos mais representativos (Fe, Mn, Ba e V),foram detecta-
dos em 100% das amostras, seguindo-se Zn, Cr, AI, La, Pb, Zr ,
K, Ti, Co, Sr, Li, Ni, Ga, Cu, Mg, Ca, Nb, e Au. Nos concen-
trados de bateia,os minerais detectados em todas as amostras fo-
ram llmenita, Magnetita, Estaurolita, Epidoto e Anatásio. Além
destes também foram identificados, em menor quantidade, cassi-
terita, wolframita, rutilo, monazita, anatásio, piroxênio e cianita,
etc. O Ouro foi encontrado em 53 % das amostras coletadas .Na
interpretação dos dados Geoquímico-Geológicos, os elementos
químicos AI, Cr, Au, Fe, Li, Ba, La e Cu, foram integrados com

os resultados da mineralogia de minerais pesados, fornecendo
importantes subsídios ao mapeamento geológico.

Conclusões - A Análise Multielementar foi de fundamental
importãncia na discriminação dos principais tipos litológicos
tendo sido constatado que:

As altas concentrações de Au - As - Cr - Mn e Fé associadas
com valores anômalos de cromita, piroxênios, hiperstênio e an-
fibólios, superpõem-se a anomalias aeromagnéticas e correspon-
dem à área de ocorrência das Suítes Intrusivas Matupá e Flor da
Sen"a. Altas concentrações de As sugerem a presença de ouro
primário na porção centro-leste da folha, onde também foi cons-
tatada, nos concentrados de minerais pesados, uma variação en-
tre 50 e 100 pintas de ouro. Concentrações anômalas de Au e Fe,
associadas com a presença de pintas de ouro, magnetita, pirro-
tita e calcopirita refletem as mineralizações auríferas e corres-
pondem aos de granitos à magnetita tipo Matupá.encontrados
nas fazendas Figueira Branca e Uru. Na região central da folha
verifica-se novamente uma correlação positiva entre Fe-Au e as
rochas das Suítes Matupá e Flor da Serra, identificadas nos ga-
rimpos da região do Peru.

Entre os minerais pesados observa-se uma íntima relação
entre os locais com valores anômalos de magnetita com a área
de ocorrência dos granitos tipo "I"oxidados (Suíte Matupá e
Nhandu ), portadores de mineralizações auríferas. A relação en-
tre os elementos químicos e os minerais pesados, subsidiou de
fonna bastante positiva o mapeamento geológico, auxiliando de
uma fonna sistemática na delimitação dos corpos litológicos e
na indicação de novas áreas potenciais para mineralizações au-
ríferas associadas a sulfetos.

INFLUÊNCIA DO SISTEMA DE CISALHAMENTO SÃO VICENTE E TAPERA NA MINERALlZAÇÃO AURíFERA
DO QUADRILÁTERO FERRíFERO

João G. M Araújo'; Claudinei. G. Oliveira'
1-Instituto de Geociências, Universidade de Brasilia, Brasilia-DF, 70910-900, Brasil
1 -joao@unb.br 2 - gouveia@unb.br

A região estudada localiza-se entre as cidades de Ouro Preto
e Itabirito, na porção sudoeste do Quadriltero Ferrífero, Estado
de Minas Gerais. Nesta região, OCOlTeum grande número de
depósitos auríferos hospedados principalmente em rochas per-
tencentes ao greenstone belt Rio das Velhas e, subordinadamen-
te, em unidades do Supergrupo Minas. Esses depósitos estão
associados a Bi[s hidrotennalizados, rochas metavulcânicas
básicas, veios de quartzo, bem como ao longo de zonas de eisa-
lhamento nucleadas em rochas metassedimentares.

Duas importantes estruturas regionais ligadas a essas minera-
lizações ocorrem na porção sudeste c central do Quadrilátero Fer-
rifero: a zona de cisalhamento dúctil de São Vicente e a zona de
cisalhamento dúctil-rúptil de Tapera. Essas zonas de cisalhamen-
to dispõem-se paralelas à rampa lateral da Falha do Fundão repre-
sentando, em conjunto, um sistema transcorrente regional de di-
reção NW (o Sistema de Cisalhamento São Vicente- Tapera). Esse
sistema exerce forte controle estrutural sobre os inúmeros depósi-
tos auriferos daquela região com relações de campo indicando
idade pós-Arqueana para estas estruturas, tendo em vista que as
mesmas cortam lineamentos NS, de idade Neoarqueana.

O depósito de Paciência OCOlTena porção central da zona de
cisalhamento de São Vicente e está hospedado em feldspato-quart-
zo-fengita xisto pertencente à unidade Córrego do Sítio. O ouro
ocorre como inclusões em sulfetos disseminados e concentrado

em domínios quartzosos orientados segundo a foliação milonítica
principal. Os corpos de minério estão estruturados na fonna de
ribbons e segregações quartzosas orientados paralelamente a uma
lineação de estiramento mineral com caimento dominantemente
para SE. Esta feição indica que a mineralização aurifera do depó-
sito de Paciência é sin-defonnacional ao último evento teetono-
tennal que afetou a região. Este controle estrutural é igualmente
observado em outros distritos auríferos que ocorrem nos extre-
mos desse sistema transcorrente, como são os depósitos de Morro
Velho, Raposos, Cuiabá e Passagem de Mariana.

A associação mineral dos depósitos auríferos do Quadriláte-
ro Fenífero indica que os fluidos mineralizantes eram especial-
mente constituídos por complexos de enxofre reduzido. Estes
complexos foram precipitados sob condições regionais de me-
tamorfismo de fácies xisto verde a anfiboJito inferior, em sítios
dilatacionais das zonas de cisalhamento e ao longo do contato
entre fonnações ferríferas e xistos carbonosos.

O aspecto de substituição de carbonatos de ferro por sulfetos e
ouro, associados à ligação espacial entre esses diversos depósitos,
sustentam a hipótese de que a mineralização aurífera na região do
Quadrilátero Ferrífero é de caráter epigenético. Neste contexto, as
zonas de cisalhamento NW teriam funcionado como condutos para
percolação de soluções hidrotennais ricas em enxofre e ouro, favo-
recendo a ampla geração dos vários depósitos da região.
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Na Faixa Seridó, NE da Província Borborema, as relações
entre a estruturação local e regional e sua importância como con-
dicionadora das mineralizações auríferas têm sido alvo de tra-
balhos recentes. A análise de imagens digitais Landsat 5 e 7-
TM, conjuntamente com fotografias aéreas na escala de 1:25.000,
tem mostrado que a arquitetura crustal dessa região é dada por
um mosaico complexo de lineamentos estruturais gerados du-
rante os dois últimos eventos de deformação dúctil, Dze D}"Em
escala regional a distribuição das mineralizações auríferas é con-
trolada pelas zonas de cisalhamento brasilianas (D). A disposi-
ção regional e suas relações com as zonas de cisalhamento D)
sugerem para as mineralizações auríferas da Faixa Seridó, um
condicionamento regido por estruturas de segunda ordem, sub-
sidiárias de zonas de cisalhamento NE, de ordem maior. Neste
trabalho, a abordagem de "sítios favoráveis" à precipitação de
ouro diz respeito ao aspecto geométrico/espacial dos locais pro-
pícios a percolação e concentração de grandes volumes de flui-
do em um contexto de deformação transcorrente. Nesse contex-

to, o condicionamento regional das mineralizações auríferas
parece ter ocorrido de duas formas distintas: em sítios transtra-
cionais e em zonas transpressivas.

Nas zonas transtracionais os veios mineralizados são colo-
cados em sítios dilatacionais, nucleados em zonas de encurva-
mentos da foliação milonítica S/C}" Esse controle é favorecido
em regiões onde zonas de cisalhamento sigmoidais de segunda
ordem e cinemática sinistral, orientadas segundo o trend NW,
ramificam-se em zonas de cisalhamento NE dextrais.

Por outro lado, as armadilhas estruturais em zonas trans-
pressivas ocorrem ao longo de bifurcações entre segmentos de
zonas de cisalhamento. Nesse caso, a colocação dos veios mine-
ralizados ocorre de forma forçada, possivelmente devido às al-
tas pressões de fluido. Evidências de alta atividade fluida nessa
região são determinadas pela grande quantidade de veios para-
lelos a S/C) e pela dissolução por pressão das encaixantes.

Palavras chaves: zonas de cisalhamento, veios auríferos, sí-
tios dilatacionais.

MINA SCHRAMM (SC), COM Au, Ag, Ni E As

João C. Biondjll), Nilton D. Franke{2i, Paulo R.S. de Carvalho{2i, Sandro N. Villanova(2) e Roberto P. Xavier{3}.
(1) UFPR

- Depto de Geologia. Caixa Postal 19.001,81.531-990, Curitiba, PR.
(2) Gold Standard Brazil; (3) UN1CAMP-1nstituto de Geocências

A mina Schramm destaca-se por estar em uma zona de cisa-
lhamento de alto ângulo em meio a granulitos e gnaisses e ter
Au associado a uma paragênese com sulfetos de Ni, As e Co
contidos em veios maciços de siderita-ankerita (dolomita). O
Au ocorre com teores entre 500 e 2.300 ppm, livre ou junto a
sul fetos, somente nos veios de carbonatos. Junto ao Au concen-
tram-se Ag (150 a 300 ppm), As e Ni. Em menores proporções o
minério tem Zn, Pb e Co. Os veios de quartzo têm teores de ouro
de até I ppm e de As, Zn, Pb, Ni, Cu, Co, Mo, Te, e Bi entre I e
50 ppm.

A quantidade total de sulfetos é de cerca de 0,5% da rocha,
em volume. A paragênese sulfetada que acompanha o ouro é
constituída por siegenita-violarita, millerita, gersdorfita, coveli-
ta e um sulfoarseneto com fórmula (Co, Fe, Ni)7.98oAs9.oooS6ooo'
além de galena (rara), calcopirita (pouca), arsenopirita (muito
rara), esfalerita, pirita níquel-cobaltífera e pirita. O ouro tem
27,5% de Ag e a siegenita é uma variedade rica em Fe, transici-
onal para a violarita.

Foram identificadas quatro tipos de inclusões fluidas nos
carbonatos (C) e três no quartzo (Q). As inclusões tipos CI, C2
e QI são primárias e aquo-carbônicas, com salinidades entre
0,2% e 14% de NaCleq.e temperaturas de homogenização entre
280°C e 310°C. As Q2 e, provavelmente, as C3 são inclusões
primárias, aquosas, com salinidades entre 4% e Ii % de NaCl,q
e temperaturas de homogenização entre 205°C e 270°C. As in-
clusões Q3 e as C4 são secundárias e aquosas, com salinidades
entre 3% e 13% de NaCleq e temperaturas de homogenização
entre 140°C e 190°C. O fluido mineralizador primário foi uma
solução aquo-carbônica com muito COz' Fe, Mg e Ca e SiOz,

com Cl, Na, K, muito pouco S, sem N e CH4 e com os metais
Au, Ag, Ni, As e, em menores proporções, Zn eCo.

A comparação de padrões de elementos terras raras (ETR)
indica que, durante a formação do depósito do Schramm, os
fluidos hidrotermais reagiram sobretudo com os granulitos ul-
trabásicos. O uso de cloritas como geotermômetro e o relacio-
namento das temperaturas de cristalização com as isócoras,
permitiu concluir que os veios de siderita-ankerita e os veios
de quartzo cristalizaram a temperaturas entre 225°C e 345°C e
pressões entre 1,35Kb e O,IKb. Na zona de cisalhamento, em
meio a granulitos, o fluido precipitou carbonatos e alterou as
rochas, a temperaturas entre 225°C e 345°C e pressões entre
0,65 e 1,25 Kb (1,5 - 4,0 Km). Junto aos carbonatos, o Au e os
sulfetos de Ni-As precipitaram preferencialmente em locais
com pH elevado, onde os fluidos reagiram com rochas serpen-
tinizadas. A temperatura de cerca de 345°C, deve ter ocorrido
o rompimento da zona de cisalhamento, o que causou uma que-
da na pressão, que passou de litostática para hidrostática, cain-
do a cerca de 0,10 Kb. Isto teve como conseqüência a diminui-
ção da solubilidade da sílica e a precipitação rápida de quartzo
nos novos espaços abertos e junto aos veios carbonatados.
Rapidamente a água meteórica passou a dominar o sistema,
fazendo a temperatura do fluido cair a menos de 225°C e pos-
sibilitando a cristalização da maior parte dos veios de quartzo
maciço. O modelo genético do depósito do Schramm é uma
variante daquele dos depósitos de ouro em zonas de cisalha-
mento, ou "depósitos orogênicos", formados em condições de
baixas pressão e temperatura, equivalentes às do grau meta-
mórfico fraco a incipiente.
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ESTILOS DE MINERALlZAÇÃO DAS JAZIDAS DE Cu E Au DO SALOBO 3A E IGARAPÉ BAHIA,

PRovíNCIA MINERAL DE CARAJÁS, PARÁ

JÚlio Alexandre Almeida Carvalho e Bernardino Ribeiro Figueiredo
Instituto de Geociências - Unicamp

Este estudo constou da caracterização petrográfica de amos-
tras de minério, provenientes de 3 furos de sonda atravessando
o corpo principal da jazida de Cu-Au do Salobo 3A, e da com-
paração dos estilos de mineralização observados nessa jazida
com aqueles descritos na literatura para o depósito de Cu-Au do
Igarapé Bahia. A origem dos depósitos do Salobo 3A e Igarapé
Bahia tem sido relacionada a processos exalativos sedimentares
no Arqueano (2.76 Ga) e também à colocação de corpos graníti-
cos pós-pico do metamorfismo (2.57 Ga). Ambos depósitos en-
contram-se associados a seqüências vulcano-sedimentares, po-
rém com diferenças mineralógicas resultantes dos eventos me-
tamórficos e de remobilização hidrotermal que afetaram as mi-
neralizações.

Os estudos dos diferentes estilos de mineralização dos de-
pósitos revelam, preliminarmente, que a mineralização do Salo-
bo ocorre como: (1) bornita + calcopirita + magnetita e (2) bor-
nita + calcocita + magnetita, com ouro e outras fases minerais
em menores proporções. Essa mineralização ocorre dissemina-
da na rocha, preenchendo espaços intersticiais e em vênulas pre-
enchendo fraturas dos silicatos e magnetita. Já a mineralização

do Igarapé Bahia apresenta-se como (I) brechas magnetíticas
com bomita, calcopirita e ouro e (2) brechas sideríticas com pro-
porções variadas de calcopirita, magnetita e ouro. O ouro no
depósito de Igarapé Bahia foi descrito por outros autores na
matriz das brechas (magnetíticas e sideríticas) e também em veios
de ankerita, em associação com calcopirita, e ainda como inclu-
sões em cobaltita e calcopirita. Na jazida do Salobo 3A o ouro
ocorre em magnetita, como inclusões em cobaltita/saflorita e
calcocita/digenita, preferencialmente em litotipos mais ricos em
magnetita.

Neste trabalho deverão ser apresentados os modos de ocor-
rência das fases principais dos minérios dos dois depósitos, com
ênfase nas texturas de óxidos e sulfetos, bem como observações
ao microscópio eletrônica de varredura dessas fases. Espera-se
listar feições mineralógicas que contribuam para discussão so-
bre a evolução geológica dos depósitos tendo como pano de fundo
as atuais controvérsias quanto à gênese e idade dos depósitos de
Cu-Au de Carajás.

Este estudo desenvolve-se no âmbito de projeto de Inicia-
ção Científica, bolsa PIBIC-CNPq

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ORIGEM DOS TURMALlNITOS AURíFEROS DO ANTICLlNAL DE MARIANA,
QUADRILÁTERO FERRíFERO, MG

José Adilson Dias Cavalcanti & Roberta Perez Xavier - IG/UNICAMP

A associação de turmalinitos com depósitos minerais, parti-
culannente com depósitos auríferos do tipo lade, tem sido repor-
tada em diversas províncias metalogenéticas précambrianas de
relevância econômica, tais como a Província Superior (Canadá),
Goldfield (Austrália) e Craton Kaapvaal (Áfuca do Sul). No Bra-
sil, na região sudeste do Quadrilátero Ferrífero (MG), particular-
mente no domínio do Anticlinal de Mariana, turmalinitos ocor-
rem freqüentemente hospedados em seqüências de rochas metas-
sedimcntares paleoproterozóicas do Supergrupo Minas, arquea-
nas do Supergmpo Rio das Velhas e em rochas granito-gnaíssicas
do Complexo Bação. Parte desses turmalinitos encontram-se sul-
fetados e mineralizados a ouro, em particular os que se associam
a sistemas de veios de quartzo-carbonato, sendo os do depósito de
Passagem os mais conhecidos e utilizados com um dos principais
guias de prospecção para ouro na região.

A origem dos turmalinitos auríferos da região do Anticlinal
de Mariana tem sido objeto de controvérsia nas últimas déca-
das, sendo atribuída tanto a processos singenéticos (Fleischer&
Routier, 1973) como a epigenéticos, sendo estes últimos relaci-
onados à substituição metamórfica (Vial, 1987) ou ao magma-
tismo granítico (Guimarães, 1965).

Nesse estudo foram identificados três tipos principais de
turmalinitos na região do Anticlinal de Mariana, segundo seus
modos de ocorrências, podendo ou não conter mineralização
aurífera: i) Tipo I: camadas hospedadas por xistos e filitos car-
bonáceos, que podem atingir até 4 metros de espessura, com-
postos por tunnalina, quartzo e matéria carbonácea; quando mi-
neralizados estão sempre associados a sistemas de veios e po-
dem conter até 40% de arsenopitita; as turmalinas são Fe-dravi-
tas com Fe/(Fe+Mg) entre 0,25-0,27 e Na/(Na+Ca) entre 0,81-

0,91. Fragmentos destes tunnalinitos ocorrem na fonna de bre-
chas associadas a veios mineralizados; ii) Tipo 2: halos, em tor-
no de veios mineralizados, podendo atingir até 30 centímetros
de espessura, compostos por turmalina, quartzo, matéria carbo-
nácea, sericita e carbonato; são ricos em arsenopirita quando
mineralizados; as turmalinas são Fe-dravitas com Fe/(Fe+Mg)
entre 0,27-0,32 e Na/(Na+Ca) entre 0,73-0,84; iii) Tipo 3: são
agregados de tl.lrmalina,em veios de quartzo-carbonato-arseno-
pirita, formando buchos que podem atingir dimensões métricas;
as turmalinas são Fe-dravitas com Fe/(Fe+Mg) entre 0,24-0,28
e Na/(Na+Ca) entre 0,75-0,78.

As relações de campo, petrográficas e micro-texturais, as-
sim como dos dados de química mineral sugerem que os turma-
linitos do tipo 1 são anteriores ao processo de mineralização e
podem ter sua origem vinculada a focos exalativos de fluidos
ricos em boro, ativos durante a sedimentação pelítica. A circu-
lação posterior de fluidos gerados em um sistema metamórfico-
hidrotermal e/ou magmático-hidrotermal devem ter sido os res-
ponsáveis pela turmalinização das rochas pelíticas encaixantes,
juntamente com a fonnação de sistemas de veios com agrega-
dos de turmalina, resultando os turmalinitos dos tipos 2 e 3, res-
pectivamente.

REFERÊNCIAS
Fleischer. R. & Routier, P. 1973. The "consanguineous"origin of a tour-
maline-bearing gold deposit: Passagem de Mariana(Brazil), Economic
Geolog)',68: 11-22.
Vial, D.S. ] 987. Mina de ouro de Passagem de Mariana, Minas Gerais.
Principais depósitos minerais do Brasil, v.3. Brasília-DF, 3: 421-430.
Guimarães, O. 1965. Princípios de Metalogênese e Geologia, DNPM.
Boletim 121. Rio de Janeiro, 371-374.

210



MINERAÇÃO DE OURO NO PARANÁ - RELEVÂNCIA HISTÓRICA
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Nos primórdios da história do Brasil o início do desbrava-

mento, com as entradas e bandeiras, fez florescer a busca por

minérios preciosos. Enquanto na América espanhola os conquis-

tadores já encontraram ouro e prata quando chegaram (princi-
palmente México e Peru), na América portuguesa estranhava-se

a total ausência desses metais. Foi em tomo de 1600 que os
primeiros exploradores começaram a se deparar com o ouro alu-

vionar das regiões da Serra do Mar, próximo ao litoral sul da
Província de São Paulo. As primeiras notícias sobre extração de

minerais na então Terra Brasi/is remontam ao final do século
XVI e se referem à descoberta de ouro no atual estado do Paraná
que, à época, integrava a antiga Província de São Paulo. Nas

palavras de Maack (1963): no ano de 1578 a povoação de

Paranaguájá existia e nessa época as lavras de ouro de Para-

naguá estavam em pleno jimcionamento". As primeiras "faís-

cas" de ouro encontradas próximo a Paranaguá e Guaraqueçaba
estimularam o desbravamento do interior, chegando mesmo a
proporcionar a criação de inÚmeras vilas que até hoje existem

como municípios e cujos nomes remontam às origens minera-

doras. É o caso dentre outras, das localidades de Bateias e Ouro
Fino. Esse ímpeto da busca de metais preciosos traz os primei-

ros desbravadores ao primeiro planalto, fazendo surgir então a

atual capital do estado, Curitiba.

O Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa guarda o mais

antigo documento cartográfico referente à Baía de Paranaguá.

Sua confecção remonta ao ano de 1653 e nesse mapa já consta-

vam as principais minas de ouro da região. Soares e Lana (1994)

também publicam uma coletânea de mapas, incluindo detalhes

da Baía de Paranaguá que citam as lavras em 1666.
Apesar de a extração ter sido em quase todos os casos em

depósitos secundários, em Bateias e Ferraria (próximo a Curiti-
ba) registra-se a primeira explotação de ouro em filões de quart-

zo do Brasil-colônia. As minerações nessas localidades, além

de manterem resquícios dessa época, como cavas antigas e ve-

lhos depósitos de rejeito, tiveram, muito tempo depois, um rca-
vivamento de sua produção (século XX) e até hoje produzem

ouro.

Essa mesma região, florescente na época, mergulhou no es-
quecimento ao final do século XVII. Ao iniciar-se o novo sécu-
lo, todo o fluxo migratório de aventureiros e buscadores de me-

tais já havia se deslocado para os sertões de Minas Gerais (Vila
Rica), Cuiabá e Goiás, onde o metal era mais abundante. Esse

fato movimentou grandes contingentes da população e conde-

nou os povoados do Paraná ao abandono por várias décadas, até
um novo ciclo econômico com a vinda dos tropeiros. No perío-

do entre 1600 e 1680 o pouco que existíu em se tratando de
mineração no Brasil concentrou-se totalmente no terrítório que
hoje constitui o estado do Paraná.

ESTUDO MORFOLÓGICO E QUíMICO DOS GRÃos DE OURO DO MINÉRIO OXIDADO

DA MINA DE ROÇA GRANDE 11,MG.

Francisco Crescêncio Júnior' e Prof Df: ClalÍdio Gerheim Port02
1Doutorando da COPPE -UFRJ, 2 Departamentode Geologia-UFRJ

A partir do final da década de 70 e nos anos 80,graças ao
aumento do preço do ouro, intensificaram-se as pesquisas rela-

cionadas ao comportamento deste metal em ambientes super-
gêncicos. Válias pesquisas se desenvolveram na Austrália, Áfiica

e Brasil, voltadas, principalmente, para os depósitos supergêni-

cos lateríticos, onde se verificou que o ouro pode ser remobili-

zado através de processos químicos e fisicos.
A Mina de Roça Grande 11,área do presente estudo, situa-se

no Quadrilátero Ferrífero, MG. O ouro ocorre livre, com partí-

culas variando entre 37 e 53mm, associado a níveis de meta-
chert e formação ferrífera pertencentes ao Grupo Nova Lima.

Para elucidar os possíveis processos de remobilização que

afetaram os grãos de ouro desenvolveu-se um estudo morfoló-
gico dos grãos de ouro com auxílio da lupa binocular e micros-

cópio eletrônico de varredura(MEV) acoplado a um analisador

de imagem. A composição química dos grãos foi estudada com
auxílio da microssonda eletrônica.

Na zona oxidada da mina foram estudados os níveis de sa-
prock e saprolito da formação ferrífera e do metachert, além de

um nível de solo coluvionar. Estes horizontes caracterizam um
perfil intempéríco típico de regiões elevadas e de natureza su-
pergênica não-laterítica.

O estudo da morfologia dos grãos de ouro revelou que os
grãos do solo tendem a ser mais regulares, lisos e arredondados,

demonstrando maior desgaste em relação aos grãos encontrados

nos outros horizontes. O analisador de imagens, apesar de dife-

renciar grãos regulares e irregulares, confirmando as observa-
ções de lupa binocular, não se mostrou adequado para caracteri-

zar o desgaste apresentado pelos grãos de ouro do solo. As ob-
servações com auxílio do MEV mostraram que não há refina-

mento químico nem nos grãos presentes na zona oxidadada, nem

nos grãos encontrados no solo.
O processo de redistribuição do ouro em Roça Grande II

foi, preponderantemente mecânico.
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DADOS RECENTES DE GEOCRONOLOGIA, QUIMISMO E OCORRÊNCIAS AURíFERAS EM ROCHAS DO

CRATON DO SÃO FRANCISCO NAS JANELAS EROSIVAS DE SÃO DOMINGOS (GO) E CORRENTINA (BA).

Carlos Rendón Dávila & Raul Minas Kuyumjian
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Nas cidades e adjascências de São Domingos, extremo nor-
deste de Goiás, e Correntina, extremo oeste da Bahia, afloram
rochas do Craton do São Francisco, numa janela erosiva do con-
tato entre Grupo Bambuí e Formação Urucuia. Tais rochas fa-
zem parte de uma seqüência vuIcano-sedimentar com plutôni-
cas associadas. As supracrustais constituem, essencialmente, fi-
lito, filito carbonoso, metagrauvaca, granada xisto, moscovita
xisto, quartzito e metachert, com intercalações de metariodaci-
to, meta-ande sito e, subordinadamente anfibolito. Esta seqüên-
cia é atravessada por tonalitos, granitos, gabros e piroxenitos. O
plutonismo culminou com a colocação de granófiros na forma
de diques de até 20 cm de espessura. Em Correntina, onde a
exposição da seqüência e plutônicas é bastante reduzida, aflo-
ram o tonalito, o granito e, muito subordinadamente, o granada
xisto, este, bordejando os plutons ou como xenólitos nos mes-
mos. Dados geocronológicos Sm-Nd e U-Pb do metariodacito e
granófiro de São Domingos indicam idades paleoproterozóicas
e a assinatura química dos granitóides de São Domingos e Cor-
rentina, com relação a elementos traço, é característica de ambi-
ente de arco de ilha. As supracrustais foram fortemente afetadas
pelo evento Brasiliano, resultando sistemas cisalhantes N40-50oE
e N35-45°W e metamorfismo predominantemente da fácies xis-
to verde. As plutônicas apresentam foliação incipiente e, fre-
qüentemente, faixas estreitas de milonito. Diques de diabásio e
microgabro são freqüentes no âmbito da sequência. As supra-
crustais hospedam ocorrências de ouro e de cassiterita, explora-

das no passado recente por atividade garimpeira. Em São Do-
mingos, as concentrações auríferas são inferiores a 4 ppm e ocor-
rem em granada-xis to, metariodacito e tonalito submetidos a al-
teração hidrotermal. O ouro é hospedado por veios ou vênula-
ções de quartzo, bordejados por sericita no riodacito, clorita no
granada xisto e zonas de caolinita, sericita e clorita no tonalito.
Os veios atingem até 2 metros de espessura e tem direções N35-
45°E e N30-40oW, sempre verticais a subverticais. Em Correnti-
na, o ouro ocorre associado a tonalito hidrotermalizado e é hos-
pedado por veio de quartzo bordejado por zona rica em biotita
(biotitito). O ouro visível ocorre como partículas de dimensões
inferiores a 1 mm. Em São Domingos e Correntina, o único
sulfeto presente nos veios de quartzo é a pirita. A cassiterita ocorre
em veios de quartzo, pegmatito e greisen contendo turmalina,
intrusivos em granada xisto e metagrauvaca da seqüência de São
Domingos. Tais veios tem espessura inferior a um metro, atitu-
de N70-80oW/ vertical e apresentam-se freqüentemente boudi-
nados. Para maiores detalhes sobre o enfoque deste resumo, o
leitor deve reportar-se a:

Rendon, C. & Kuyumjian, R.M. 2002. Seqüência vulcano-
sedimentar e plutônicas associadas da região de São Domingos,
ao: um arco de ilha paleoproterozóico na zona externa da Fai-
xa Brasília. Revista Brasileira de Geociências (prelo).

Rendon, C. & Kuyumjian, R.M. 2002. As mineralizações
auríferas de ouro e cassiterita de São Domingos (GO) e de ouro
de Correntina (BA). Revista Brasileira de Geociências (prelo).

MINERALlZAÇÕES NA PORÇÃO ORIENTAL DO ESCUDO DAS GUIANAS

Maria Teima Lins Faraco1
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O embasamento arqueano da região, com registro de acres-
ção crustal a 3,OGa, foi retrabalhado no Paleoproterozóico. Entre
2.2 e 2.0 Ga ocorreu uma sucessão de abertura e fechamento de
bacias com magmatismo associado e geração de crosta juvenil,
representada pelos vários segmentos de greenstone belts e grani-
tóides associados, que definem o principal trend estrutural (NW-
SE) do escudo, e aos quais se associam mineralizações de Au,
metais base, Ta-Nb, Li, Sn, Mo, Cr, Mn, Fe, diamante e bauxita.

Na Guiana Francesa os greenstones estão afetados pelos
eventos deformacionais DI (2,16-2,12 Ga) e D2 (2.10- 1.9Ga).
Este último originou a Sequência Detrítica Superior, represen-
tada por uma série de bacias pull-apart de trend E-W a WNW-
ESE e NW-SE (Alinhamento Norte Guianenese), resultante de
uma cinemática sinistral transcorrente acompanhada de mani-
festações hidrotermais significativas relacionadas a um magma-
tismo granítico e geradoras de quase todas as mineralizações de
Au,Ta-Nb,Li, Mo e Sn.

No Amapá - NW do Pará as mineralizacões de Au, Ta-Nb,
Sn, Cr , Fe e Mn ocorrentes nos distritos Cassiporé, Tartarugal-
zinho,Serrado Navio - VilaNova, Cupixie Serrado Ipitinga,
são geneticamente relacionados às sequências metavuIcanosse-
dimentares paleoproterozóicas ( depositadas em bacias trás-arco,
como na Guiana Francesa) e a seus granitóides associados, bem
como a rochas geradas por processos superimpostos a eles.

Em Cassiporé a mineralização é do tipo veio de quartzo ci-
salhado ( NW-SE a E-W) com Au e As, encaixado tanto na
seqüência vuIcanossedimentar como nos granitóides associados.

Os significativos efeitos termais, hidrotermais e mecânicos

de granitóides paleoproterozóicos nas supracrustais do distrito
de Tartarugalzinho, originaram hornfels, hidrotermalitos e vei-
os de quartzo com sulfeto e ouro, além da peculiar configuração
espacial de megaxenólito parcialmente assimilado, estruturado
segundo NW -SE.

Em Serra do Navio, o ouro primário associado a sulfeto do
depósito de Amapari, ocorre disseminado preferencialmente em
BIFs e escarnitos em zona de cisalhamento próxima a contato
com granito intrusivo (1.9 Ga). Os garimpos de tantalita e cassi-
terita igualmente estão localizados em zonas de contato das su-
pracrustais com granito.

Veio de quartzo com ouro, pirita, caIcopirita e covelita, cons-
titui uma das tipologias da mineralização na Serra do Ipitinga,
relacionada a zona de cisalhamento dúctil e a magmatismo gra-
nítico paleoproterozóico associado.

O estudo de inclusões fluidas em hospedeiras de mineral i-
zação aurífera nos distritos de Cassiporé, Serra do Navio-Vila
Nova e Serra do Ipitinga, identificou sistemas de fluidos carbô-
nicos, aquo-carbônicos e aquosos, originados quando da defor-
mação e instalação de zonas de cisalhamento associadas a mag-
matismo granítico.

A configuração espacial (NW-SE e WNW-ESE) dos diver-
sos segmentos de supracrustais que compõem os distritos no
Amapá-NW do Pará, sua associação com granitóides paleopro-
terozóicos sin e tardi D2, as marcantes ações hidrotermais nas
rochas mineralizadas, a presença constante de zonas de cisalha-
mento e a cinemática transcorrente, sugerem que eles tenham
sido afetados por aquele evento gerador de mineralizações.
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INTERPRETAÇÃO ESTRUTURAL DE FOTOLlNEAMENTOS IMPRESSOS NOS METASSEDIMENTOS DO

GRUPO AGUAPEí E SEU EMBASAMENTO, SW DE MATO GROSSO, E SUAS RELAÇÕES COM AS
MINERALlZAÇÕES AURíFERAS
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As mineralizações auriferas associadas aos metassedimentos

do Grupo Aguapeí, porção sudoeste do estado de Mato Grosso,

estão intimamente relacionados aos processos hidrotermais e tec-

tônicos ativados durante a evolução da Faixa Móvel Aguapei. Esta

faixa é marcada por sistema de serras alinhadas de direção N20-
400W que representam a zona de maior deformação imposta nos

metassedimentos do Grupo Aguapd. As mineralizações alojam-

se preferencialmente nos metassedimentos da Formação Fortuna,
porção basal do grupo (depósito Pau-a-Pique, região da Lavrínha

e Mina de São Vicente) e, por vezes, em seu embasamento graní-

tico-metamórfico (Córrego do Onça e Incra).

A análise, neste estudo, das lineações impressas no Grupo
Aguapeí e em seu embasamento obtidas em imagens Landsat-

TM (escala 1:100.000, bandas 5,4 e 3 respectivamente) e du-

rante mapeamento geológico da região, possibilitou a identifi-
cação de zonas de deformação com diferentes intensidades se-

parando, por vezes, pods litológicos com pouca ou nenhuma

evidência de deformação ao longo do Cinturão Aguapei. Estas

zonas se manifestam em superflcie mediante um cinturão milo-

nítico NNW-SSE que se estendem desde a região da Fazenda

Ellus, porção sul da faixa, até a região da Mina de São Vicente,

200 km à norte. A possança transversal do cinturão milonítico é

variável ao longo de sua extensão, podendo ultrapassar 10 km

em algumas porções, como nas serras do Cágado e Caldeirão e
na Serra do Pau-a-Pique. Em setores específicos da faixa predo-
minam grandes cavalgamentos como no caso da Serra de Santa
Bárbara (sudoeste), Serra do Cágado e Caldeirão (central) e Serra
de São Vicente (norte) respectivamente, demonstrando uma tec-
tônica preferencialmente tangencial. A existência de lineações
de estiramento sub-horizontais, por vezes curvilineares, seixos
rotacionados e foliações de alto mergulho (50 a 80 SW) na re-
gião da Fazenda Ellus até a Serra do Pau-a-Pique demonstram
nesta área a predominância da tectônica transcorrente dextrógi-
ra combinada localmente com falhamento inversos.

Estas zonas de deformação exerceram forte controle estru-
tural sobre o minério nos depósitos distribuídos ao longo do trend
principal da Faixa Móvel Aguapei. Diversos tipos de fraturas
foram gerados em todos os litótipos da área, as quais são mais
freqüentes nos metaconglomerados da Formação Fortuna, base
do Grupo Aguapei. São geralmente preenchidas por quartzo e
formam sistemas de veios por vezes mineralizados a ouro. A
ocorrência do minério nas zonas de alta deformação, somada à
ausência de orientação da maioria dos minerais hidrotermais e à
abundância de estilolitos no minério, indicam que a percolação
de fluidos responsáveis pela mineralização ocorreu nos estágios
finais da deformação na região.

VARIAÇÃO ESPACIAL DE TEOR DE OURO NOS VEIOS DE QUARTZO
NA REGIÃO DE CACHOEIRA DE MINAS, VALE DO PINCÓ, PB

Tllmkur Raiarão Gopinath, Alexandre da Gama Fernandes Vieira e Lanusse Salim Rocha Tllma

Departamento de Mineração e Geologia, CCTlUniversida-
de Federal da Paraiba, Campus li, C.P.10009, Campina Grande,
Paraíba, Brasil. tumkur@uol.com.br

A exploração de ouro em Cachoeiras de Minas situada no
extremo sudoeste da Paraíba foi descoberta em 1864, nas regi-
ões auriferas de Pemambuco e Paraíba. A ocorrência do minério
de ouro concentra-se principalmente em veios de quartzo con-
cordantes com a foliação geral das rochas encaixantes e mos-
tram alto grau de deformação. Os veios são constituídos por
quartzo branco, freqüentemente fraturado e impregnados por
óxido de ferro encaixado dentro de moscovita xisto intercalado
com xisto grafitoso, clorita-moscovita xisto e biotita xisto. O
veio ocorre com uma extensão de 1000m e largura de O,lm a
1,4m. A amostragem realizada na forma de canal sistemática e
de "chip sample" abrange todo o veio do Farias. O ouro é en-
contrado disseminado no quartzo associado à galena, calcopiri-
ta, arsenopirita e cobre nativo. Com objetivo de analisar varia-
ção espacial de teor de ouro bem como identificar a natureza de
distribuição do metal nessas jazidas utilizou-se geoestatística. A
freqüência de distribuição tende a ser assimétrica positiva, com
o teor médio situando em 10,71 g/t e variância de 482,2 para

Farias. Os estudos geoestatisticos mostraram a presença de es-
trutura variográfica no veio de quartzo do setor Farias. Melho-
ramento de variograma foi observado em variograma direcional
com a variância aleatória de 2,5, com variância espacial de 1,8 e
o alcance de l12,00m. Nota-se que a variância aleatória é relati-
vamente alta comparada com a espacial como já esperado para
este tipo de minério. O variograma mostra estrutura com curva
de variograma ondulada refletindo pinch and swell do veio cau-
sado por deformação ou pela injeção magmática intennitente.
Os teores de ouro variam muito com algumas amostras sem pre-
sença de metal (teor zero) e outra com teores bastante elevados.
Essas amostras influenciam no teor médio e na variância de dis-
tribuição de ouro na jazida. Foram pesquisados os efeitos de
remoção desses valores extremos na elaboração de variograma
para obter os dados mais realísticos para calculo de reserva. Isso
resultou em diminuição da variância e vario grama direcional
apresentou-se com melhoramento na estrutura onde a variância
aleatória foi reduzida em metade. O trabalho demonstrou que
no veio de Farias o ouro mostra variação espacial sistemática e
área de influência das amostras bem definida e esses dados po-
derão ajudar a planejar a lavra e calculo de reservas.
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Diversos metaloctetos do ouro tem sido reconhecidos na
Província Aurifera do Tapajós. Além dos depósitos secundários,
apresentam grande importância as mineralizações associadas às
zonas de cisalhamento, os depósitos mesotermais orogênicos,
os intmsion-related gold systems e os depósitos epitermais as-
sociados a zonas de cisalhamento, granitos e intrusivas básicas.

Recentemente foram descobertos sistemas epitermais high-
suljidation (ou quartzo-alunita) e low-suljidation (ou adularia-se-
ricita) nas vulcânicas ácidas e intemediárias cálcio-alcalinas do
Grupo lriri sensu lato, cuja gênese é relacionada com a evolução
de complexos de ash-flow calderas coalescentes. A formação des-
tes complexos de caldeiras relaciona-se com a intrusão de grani-
tos cálcio-alcalinos pós-tectônicos da Suíte lntrusiva Parauari,
possivelmente em rifts desenvolvidos em ambiente de back-arc.
Os sistemas epitermais associam-se com cones de composite vol-
canoes e, possivelmente, com domos riolíticos, posteriores aos
depósitos de andesitos, riolitos, de fluxo ignimbriticos e aos sedi-
mentos e tufos intra-caldeira. Os sistemas epitermais estão t;strei-
tamente ligados à intrusão de stocks e diques de granófiro e pórfi-
ros riolíticos a riodacíticos intensamente hidrotermalizados e bre-
chados por explosões vulcânicas. Nos sistemas high-suljidation
as brechas hidrotermais apresentam forte alteração argílica avan-
çada de alta temperatura, com alunita e natroalunita com si1icifi~
cação nas partes mais internas do conduto. Estas zonas de altera-
ção são envolvidas concentricamente por halos de alteração argí-
lica avançada, argílica e propilítica. Alteração sericítica ocorre

nas partes inferiores do vulcão e alterações sódica e potássica são
comuns nas intrusivas e, mais raramente, nas vulcânicas. Siste-
mas desenvolvidos em vulcânicas da mesma posição estratigráfi-
ca, em outro complexo de caldeira possuem alteração sericitica
com adulária, ao invés das alterações argílicas com alunita.

Alguns granitóides mesozonais mineralizados em ouro na
Provícia, como o Granito Batalha, são semelhantes aos granitos
associados aos sistemas epitermais e exibem alteração sódica
que grada para potássica pervasiva, com sobreposição de propi-
lização e sericitização. Estes granitos possuem padrões de alte-
ração e conteúdo de halógenos da biotita muito semelhantes aos
observados em Cu-Au pórfiros. O relacionamento existente en-
tre os granitóides e os sistemas high-sulfidation favorece ainda
mais a presença de sistemas hidrotermais do tipo pórfiro, suge-
rindo que fácies mais rasas e menos hidratadas dos granitos pós-
tectônicos da Suíte lntrusiva Parauari podem, potencialmente,
hospedar mineralização de Au-Cu Porphyry, por serem sistemas
com fluidos relativamente reduzidos. Neste contexto, magmas
graníticos mais oxidados, com magnetita primária, podem favo-
recer a predominância de depósitos de cobre. Em sistemas vul-
cano-plutônicos terciários e quatemários, como nas Filipinas, é
comum a presença de subprovíncias com predominância de de-
pósitos high- ou low-suljidation, como está sendo observado na
Província Aurifera do Tapajós, o que indica também potenciali-
dade para ocorrência de depósitos de Au pOlphyry ou de Cu-Mo
porphyry em áreas onde predominam sistemas low-suljidation.

PROSPECÇÃO PARA OURO EM AMBIENTES VULCANO-SEDIMENTARES:

MINAS DO CAMAQUÃ E CAÇAPAVA DO SUL, RS

Carlos Alberto Kirchner e João Ângelo Tonioloi
iServiço Geológico do Brasil CPRM, Sureg-PA
Fone: (51) 32337311.E-mail: geologia@portoweb.com.br

O Programa Nacional de Prospecção de Ouro desenvolvido
pela CPRM -SGB, objetivou definir a potencialidade geológico-eco-
nômica do ouro e estimular o descobrimento de novas jazidas. No
Rio Grande do Sul foram delimitadas oito subáreas, das quais duas
são descritas neste trabalho: Minas do Camaquã aonde afloram se-
qüências sedimentares e formações vulcânicas (fonnações Hilário,
Arroio dos Nobres, Acampamento Velho, Santa Fé, Santa Bárbara
e Guaritas), e Caçapava do Sul, aonde ocorre uma seqüência vulca-
no-sedimentar (Fm. Hilário) e metavulcano-sedimentar (Seqüên-
cia Metamórfica Vacacaí). O levantamento geoquímico amostrou
drenagens de I a ou 2Uordem, totalizando 148 amostras de sedimen-

tos de corrente e 148 de concentrados de minerais pesados na Mi-
nas do Camaquã e 173 amostras de sedimentos de corrente e 173 de
concentrados na Caçapava do Sul. Somente o ouro foi objeto de
análise química nas amostras. O tratamento estatístico foi realizado
por gráficos de probabilidade, definindo os seguintes limiares: Mi-
nas do Camaquã: sedimentos de corrente = 560 ppb; concentrados

= 639 ppb (valor corrigido); pintas de ouro = 5; Caçapava do Sul:
sedimentos de corrente = 205 ppb; concentrados = 444 ppb (valor
corrigido); pintas de ouro = 14. Na área Minas do Camaquã, um
primciro grupo de bacias anômalas apresenta quatro amostras de
sedimentos de corrente com teores de Au entre 610 e 815 ppb, asso-
ciadas com a Formação Hilário. Outras duas amostras de sedimen-
tos de corrente com valores anômalos (985 e 1270 ppb) estão vin-
culadas à Fm. Santa Bárbara, enquanto que uma amostra de con-
centrado (978 ppb de Au) está relacionada ao Complexo Metamór-
fico Porongos. Uma ampla bacia cortada longitudinalmente por fa-
lha tensional NW, com uma anomalia em sedimento de corrente

(867 ppb), e com duas pequenas bacias a leste anômalas nos con-
centrados (1649 e 604 ppb), está associada com as formações Hilá-
rio e Santa Bárbara. Ao norte do rio Carnaquã foram caracterizadas
duas bacias anômalas nos sedimentos de corrente (680 e 755 ppb),
aonde localiza-se a Jazida Santa Maria (Pb + Zn sem Au no miné-
rio). Ao norte das Minas do Camaquã foram definidas duas bacias
anômalas para Au em sedimentos de corrente (610 e 580 ppb), as-
sociadas à Formação Santa Bárbara. Na área Caçapava do Sul, as
duas bacias mais interessantes sob o ponto de vista prospectivo
registraram teores de 205 e 1325 ppb, respectivamente para os se-
dimentos de corrente e concentrados de minerais pesados, e 36 pin-
tas de ouro; e a outra 1328 ppb para os concentrados e 85 pintas de
ouro, esta associada à ocorrência Passo Feio (Cu, Pb, Zn). Quatro
bacias foram definidas por valores anômalos nos sedimentos de
corrente, duas situadas ao norte (260 e 380 ppb) e associadas a
fácies metassedimentar da Fm. Vacacaí; outra ao leste (215 ppb)
vinculada à zona de contato do Granito Caçapava com as rochas
metamórficas Vacacaí; e a última (285 ppb), associada à fácies
metavulcânica da Fm. Vacacaí. São definidas mais quatro bacias
com valores anômalos para os concentrados, duas ao sul do batólito
Caçapava (520 e 1115 ppb), e duas ao norte (450 e 476 ppb de Au).
Ocorrem ainda três bacias de pequeno porte com número anômalo
de pintas de ouro (17, 18 e 23 pintas). Com base nos contextos
geológico e geoquímico definidos para as duas áreas, recomenda-
se que as bacias de drenagem indicadas como anômalas sejam amos-
tradas com maior detalhe (sedimentos de corrente e concentrados
de minerais pesados), com análise para ouro e seus elementos fare-
jadores (As, Sb, Ag, Cu, Pb, Zn, Fe, Mn).
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No Garimpo Fazenda Pison, situado na Provincia Aurífera
Tapajós, o ouro é minerado no manto de alteração intempérica,
o qual compreende do topo para a base os seguintes horizontes:
latossolo amarelo (LA), latossolo vennelho (LV), couraça fer-
ruginosa (C), zona de transição (ZT) e saprolito de rocha sub-
vulcânica ácida (SAP). Esse perfil é interpretado como o resul-
tado de um processo intempérico policíclico, que deu origem
numa primeira etapa a um perfil capeado por couraça ferrugino-
sa; a subseqüente mudança climática em direção a uma maior
umidade levou à degradação da couraça em latossolo.

Com a finalidade de determinar a que fases o ouro está Jigado,
procedeu-se ao uso da técnica de extração seletiva para amostras
provenientes dos vários horizontes do perfil (6 de LA, 6 de LV, 6 de
C, 6 de ZT, 3 de SAP e 1 de veio de quartzo mineralizado). Foram
utilizadas 3 soluções extratantes - iodeto de potássio, hidroxilami-
na e citrato de ditionito - que puseram em solução, respectivamen-
te, o ouro prontamente disponível (ouro livre), o ouro ligado aos
óxidos amorfos de ferro e aos óxidos cristalinos de ferro. Para evi-
tar o problema da re-absorção do ouro da solução pelas fases sóli-
das, utilizou-se um sache de carbono ativado em cada etapa da ex-
tração. O Au foi dosado nos saches e no resíduo da extração.

Os resultados mostraram que no minério primário o Au está
principalmente no resíduo da extração (56% do Au total), e as-
sociado aos óxidos de ferro cristalinos (33% do ouro total), a
parcela de ouro livre é muito reduzida. Nos horizontes de altera-
ção os resultados são os seguintes: em SAP o ouro livre varia de
37 a 63% do ouro total, em ZT de 53 a 80%, em C de 62 a 9 1%,
em LV de 56 a 74% e em LA de 33 a 83%; o ouro ligado aos

óxidos de ferro amorfos é insignificante em todos os horizontes,
nunca passando de 4% do ouro total; o ouro ligado aos óxidos
cristalinos de ferro varia de 12 a 38% do ouro total em SAP, em
ZT de4 a 16%, em C de 1 a 14%, em LV de 8 a28% eemLAde
9 a 38%; o ouro residual varia de 21 a 24 % do ouro total em
SAP, em ZT de 7 a 34%, em C de 1 a 24%, em LV de 11 a 34%
e em LA de 8 a 44%. Há correlação significativa entre o ouro
total e o ouro livre (0,9), o ouro ligado aos óxidos cristalinos de
ferro (0,5) e o ouro residual (0,7).

Os dados acima mostram que no minério primário o Au está
principalmente encapsulado no quartzo e associado aos sulfetos
que se oxidam rapidamente em óxidos de ferro. Com a altera-
ção, já em SAP e principalmente em ZT, o quartzo e os óxidos
de Fe se desagregam mecanicamente, expondo a maior parte do
Au, que é muito fino, ao ataque do iodeto. Esse processo se
acentua na couraça, com a contribuição da dissolução do quart-
zo, levando a que quase todo o ouro se encontre na forma livre.
É importante notar que na couraça quase não há ouro associado
aos óxidos de ferro, embora estes constituam a fase dominante,
indicando que o Au secundário que teria sido co-precipitado com
os óxidos de ferro é muito escasso.

Nos latossolos a maior parte do Au permanece na forma livre.
No entanto, a parcela associada aos óxidos de ferro aumenta quan-
do comparada com aquela da couraça. Não há até o momento
uma expJicação razoável para esse aspecto do comportamento do
Au. Também é observado um certo aumento da porcentagem de
Au ligado à fase residual, que deve ser o reflexo do fenômeno da
concentração residual do quartzo que ocorre nesse horizonte.

RESULTADOS PRELIMINARES DA CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DOS DEPÓSITOS DE OURO TIPO VEIO
DA MINA DO MORRO, CAMPO LARGO - PR.

Maria José Mesquita 1; Chris Busnello Fianco 1; Daniel Bergamini Scheer1; JeJJáson Picanço3; Eduardo Sa/amunf e Elvo Fa.~sbinder 1

'Departamento de Geologia UFPR. 1Curso de Graduação em Geologia UFPR. 3 UNIANDRADE

A Mina do Morro está localizada no Município de Campo
Largo, Região Metropolitana de Curitiba, Paraná. A mineraliza-
ção de ouro é do tipo-veio, e ocon'e num sistema de veios de
quartzo de orientação preferencial NW, alojados no stock graníti-
co Passa Três, cuja área aflorante é de 5km2. O stock granítico tem
seu eixo maior alongado para NE-SW e encontra-se encaixado
em rochas da Fonnação Votuverava a noroeste e Formação Água
Clara a sudeste. O contato com estas formações se faz, em parte,
através de zonas de cisalhamento rúpteis, de alto ângulo, tais como
a Falha do Ceme na borda noroeste. Estas zonas de cisalhamento,
Jigadas ao Sistema TranSCOlTente Lancinha, Neoproterozóico,
condicionam o sistema de veios através de cavalgamentos rúp-
teis, devido a fenômeno transpressivo. O ouro ocorre preferenci-
almente em pirita e calcopirita nos veios, porém as rochas graníti-
cas hidrotermalizadas também apresentam teores significativos.
As rochas graníticas, por sua vez, podem apresentar teores menos
significantes. Alguns sistemas de falhas cortam os veios de quart-
zo, concentrando sul fetos e ouro nestas regiões, mudando a orien-
tação preferencial, a espessura e a sua extensão. Por outro lado
grandes falhas tardias (N40E/70SE e N70E/70SE) deslocam os
veios de quartzo, de tal forma que dificultam sua exploração. Es-
tas grandes descontinuidades possibilitam a divisão da mina em
três domínios estruturais bem delimitados. O Domínio I, na parte
central, localizado entre as falhas acima citadas foi objeto de um
mapeamento estrutural em detalhe. Neste domínio foram mapea-
das as galerias subterrâneas referentes aos níveis 2 e 3 (100 e

150m de profundidade), com o intuito de caracterizar as estrutu-
ras controladoras dos depósitos auríferos. Foram medidas estru-
turas dúcteis e rúpteis, das paredes das galerias, e plotadas em
desenhos georreferenciados destas estruturas, através de malhas
retangulares de 2,00xl,50m com subdivisões de 20x20cm. A par-
tir do tratamento dos dados em diagramas estruturais foi possível
verificar as direções principais de fraturas, mineraJizadas ou não
e do próprio veio. Os veios constituídos por quartzo maciço, com
orientação média de capa N38W /28SW e lapa N41 W /30SW, são
afetados por diversas estruturas dúcteis e rúpteis, tais como zonas
filoníticas e vênulas. As zonas filoníticas apresentam duas orien-
tações preferenciais, N60E/32NW e N32W/35SW, sendo esta úl-
tima sub-paralela à orientação dos veios. Os filonitos são marca-
dos pela orientação preferencial de mica branca ou de clorita e
sulfetos. Três tipos de vênulas foram identificadas: a) preenchi-
das por illita e quartzo com orientação média N05W/48SW; b)
preenchidas por sulfetos e ouro com orientações médias N23W/
69SW e N13W/27NE; e c) preenchidas por carbonatos e/ou fluo-
rita, com orientação média N55W/59NE. O sistema transcorrente
que condiciona a defonnação do maciço granítico e, possivelmente
possibilita a entrada dos fluidos hidrotermais é passível de ser
modelado através da análise estrutural tridimensional, desde que
todas as medidas e desenhos possam ser correlacionados. Este
método requer um futuro trabalho de automação, ao qual, ao seu
final, devem ser associados modelos de ruptura reológicos como
um modelo de Ridel, desde que possam ser espacializados.
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A Mina do Morro localiza-se no município de Campo Largo,

região metropolitana de Curitiba-PR. Os veios aUlíferos têm como

rocha encaixante o Maciço Granítieo Passa Três, um stock de apro-

ximadamente 5 km2, alojado em rochas metassedimentares dos

grupos Açungui e Setuva. O granitóide é um sienogranito, com

textura equigranular, de composição cálcio-alcalina alto potássio,

composto por quartzo, microclínio, oligoclásio-albita e homblen-

da como minerais principais e apatita, titanita e zircão como mi-

nerais acessórios. O maciço de idade neoproterozóica é controla-

do pelo Sistema de Cisalhamento Transcorrente Lancinha, Zona

de Cisalhamento do Ceme, o qual é responsável por um intenso

hidrotermalismo e formação de um sistema de veios quartzosos

mineralizados a ouro. As fases de alteração hidrotermal precoce,

potássiea e propilítica foram estudadas a partir de petrografia e

microssonda eletrônica e podem dar indicações das mudanças que

os fluidos mineralizantes impuseram ao Granito Passa Três. A

alteração potássica ocorre nos primeiros estágios da alteração hi-

drotennal com assembléia mineral de feldspato potássico (micro-

clínio ), biotita e fluorita. O microclínio é pervasivo na rocha, subs-

tituindo o plagioclásio e feldspato potássico primários. Na fase de

alteração propilítica, a paragênese principal é composta por clori-

ta, mica branca e carbonato, tendo como acessórios a titanita,

magnetita, monazita, hematita, apatita, e poucos sulfetos como

pirita e calcopirita. Esta paragênese ocorre na matriz da rocha e

na forma de microvênulas. Na matriz da rocha, clorita, carbonato,

mica branca, apatita e os óxidos de Fe e Ti ocorrem preferencial-

mente substituindo a biotita a partir dos planos de clivagem (00 I).

Esta associação parece preservar parte da forma original da bioti-

ta reliquiar, apresentando uma textura "fantasma". A clorita, clas-

sificada como ripidolita, forma-se a partir das bordas da biotita,

possuindo fonna lamelar a acicular. A mica branca, de composi-

ção fémca, ocorre como agregados microcristalinos com clorita,

ou raramente como lamelas centimétricas euédricas. A miea bran-

ca também ocorre preenchendo microftaturas na rocha. Ocorrem

vários tipos de carbonato, calcita, dolomita e siderita. Apresen-

tam-se preferencialmente puros na forma de vênulas. Na matriz,

o carbonato ocorre como agregados microcristalinos, associado a

miea branca, clorita e óxidos.

CONTROLE ESTRUTURAL DA MINERALlZAÇÃO DE AU NO CORPO C-QUARTZO DA MINA FAZENDA
BRASilEIRO, PORÇÃO SUL DO GREENSTONE BELT DO RIO ITAPICURU, BAHIA

Israel Oliveira Moraesl, Claudio de Morisson Valeriano2, Carlos Maurício de Assis3

l-Bolsista de Mestrado CAPESIFGELlUERJ (israelmoraes@bol.com.br)
2-TEKTOSI FGELlUERJ (cmval@uerj.br)

3-Mina Fazenda Brasileirol CVRD (mauricio.assis@cvrd.com.br)

A Mina Fazenda Brasileiro (MFB) constitui o depósito mais

importantedo Greenstone Belt do Rio Itapicuru(Crátondo São
Francisco). Situa-se sobre uma faixa alongada de direção geral
E-W com cerca de 9 Km de extensão, denominada Faixa Weber,
uma sequência vulcanossedimentar paleoproterozóica metamor-
fisada em fácies xisto-verde, onde os contatos litológicos e a
foliação mergulham para sul.

Este trabalho apresenta um modelo de controle estrutural
para a mineralização do Au no Corpo C-Quartzo da MFB, cuja
estruturação é anômala em relação ao contexto da mina.

As principais mineralizações auriferas da MFB estão asso-
ciadas a veios de quartzo com plagioclásio e carbonato ricos em
sulfetos associados a zonas de cisalhamento que afetam rochas
metabásicas. Os corpos mineralizados da mina normalmente
apresentam-se com formas alongadas de caimento suave para
ESE. acompanhando a lineação de estiramento, o que sugere
um forte controle estrutural pela fase plincipal de defonnação.

Em contraste, no Corpo C-Quartzo, os contatos litológicos
c a foliação principal mergulham para NNW e a mineralização
apresenta caimento suave para WSW.

O corpo C-Quartzo apresenta três unidades litológicas dis-
tintas: Metavulcânica Félsica, Clorita Xisto e Metapelito Car-
bonoso, sendo as duas primeiras pertencentes à Sequência Fa-
zenda Brasileiro e a última, à Sequência Canto.

Os dados estruturais, coletados nas galerias que cortam o cor-

po C-Quartzo, mostram que os veios de quartzo-albita-carbonato

ricos em arsenopirita, mineralizados em Au, ocorrem no Clorita

Xisto que capeia uma camada de rocha Metavulcânica Félsica

cuja base é um plano de empurrão que mergulha cerca de 25° para

NW. Estrias encontradas no plano do empurrão apresentam cai-

mento para Oeste, associadas a ressaltos que dão indicação de

movimento do topo para Leste. Associado a este empurrão, en-

contra-se um grande veio de quartzo com aspecto de fraturamen-

to hidráulico contendo fragmentos das rochas encaixantes e colo-

cado ao longo de toda a extensão desta estrutura.

Em escala de galeria, os contatos e a foliação são predomi-

nantemente concordantes com o empurrão ao longo do strike,

ao passo que na escala da mina, o empurrão corta a estruturação

geral da Sequência Fazenda Brasileiro, que mergulha cerca de

40° para sul.
É proposto portanto um modelo de mineralização para o

Corpo C-Quartzo, onde o seu suave caimento para Oeste pode

ser explicado pela sua distribuição espacial ao longo de uma

zona linear que acompanha a interseção do plano do empurrão

com a camada guia do Clorita Xisto. A presença do plano de

empurrão parece ter condicionado de alguma maneira o contro-

le da mineralização nesta porção da mina, haja visto, o grande

halo de sulfetação (quando corta o Clorita Xisto) com altos teo-

res que está presente ao longo do hanging-wal/ do empurrão em

toda sua extensão (-1,5 Km).
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A região do Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais apre-
senta uma. complexa história na metalogenia do ouro ao lon-
go do tempo. Em particular a Mina de Morro Velho é reco-

nhecida e citada na literatura internacional pelo seu gigantis-
mo. Encontra-se encaixada em rochas da porção inferior de
Super grupo Rio das Velhas, isto é, na Unidade Superior do
Grupo Nova Lima de natureza turbidifca.

A mineralização encontra-se confinada em corpos de
minério sulfetado maciço, disseminado na Formação Lapa
Seca (constituída por rochas silico-carbonáticas com con-
tribuições vulranogênicas), em rochas metatufáceas e na
Formação Ferrífera Bandada Raposos, composta por fácies
carbonáticas. O ouro, às vezes, relaciona-se a veios de quart-
zo. Os litotipos hospedeiros da mineralização encontram-
se metamorfizados sob condições de fácies xisto verde a
anfibolito inferior.

Muitos estudos foram realizados sobre os corpos do mi-
nério, entretanto, pouco tem sido feito no sentido de esclare-

cer as principais características dos metassedimentos turbi-
díticos do Supergrupo Rio das Velhas como um dos hospe-
deiros da mineralização.

A existência de debates a respeito das características
genéticas do depósito de ouro da Mina de Morro Velho,
assim como a falta de trabalhos petrográficos - geoquími-

cos no contexto da Mina Velha, favorecem a proposta de
um estudo detalhado das rochas encaixastes e hospedeiras
das mineralizações para estabelecer os processos atuantes
no ambiente deposicional e também determinar os contro-
les dos mecanismos e dos processos de mineralização. Ten-
do como base à documentação existente, realizou-se o ma-
peamento e amostragem das rochas e minérios em diferen-
tes níveis da Mina Velha, assira como em 1I furos de son-
dagem para estudos petrográficos em laminas delgadas e
delgadas polidas; estudos das alterações hidrotermais, aná-
lises químicas e difratometria de raios X estão sendo de-
senvolvidos na atualidade.

ASSOCIAÇÃO MATÉRIA CARBONOSA - PIRITA NAS MINERALlZAÇÕES AURíFERAS DOS
METACONGLOMERADOS DA FORMAÇÃO MOEDA, SUPERGUPO MINAS, QUADRILÁTERO FERRíFERO - MG.

Paulo Ravacci Pires *, Roberto Perez Xavier*, Milton Guimarães Bueno do Prado **, Eduardo Meio Mota **, Atlas Correa
Neto** e Sérgio Kolling**
*IG/UNICAMP; **IAMGOLD BRASIL

Desde a década de 80 vários são autores que têm ressaltado
as semelhanças entre as ocorrências de ouro nos metaconglo-
merados da Formação Moeda e as mineralizações auríferas de
Witwatersrand, África do Sul, responsável por uma produção
histórica de mais de 40.000 t de ouro (Vilaça, 1981; Renger et
aI., 1988 e Bamicoat et aI., 1997). Em Witwatersrand, existe
uma grande controvérsia quanto à gênese das mineralizações
auríferas, onde os modelos propostos consideram o envolvimento
de processos exclusivamente singenéticos (origem detrítica; Min-
ter, 1999), exclusivamente epigenéticos (hidrotermal; Bamico-
at et ai., 1997), ou mesmo uma combinação de ambos, com re-
concentração pós-deposicional (paleoplacer modificado; Frim-
mel et aI., 1993). No Brasil há um consenso quanto a origem
detrítica do ouro associado aos metaconglomerados da Forma-
ção Moeda (Vilaça, 1981 e Renger et aI., 1988).

Dentre as semelhanças observadas nas mineralizações aurí-
feras em Witwatersrand e na Formação Moeda destacam-se a
presença de piritas arredondadas e de material carbonáceo, as-
sociado ou não às piritas arredondadas. Nesse estudo, dois tipos
de pirita foram distinguidos nos metaconglomerados minerali-
zados da Formação Moeda, com base no modo de ocorrência e
morfologia: 1) piritas arredondadas, com inclusões de material
carbonoso, e normalmente envoltas por sombra de pressão; 2)
piritas euhédricas, sem inclusões, localmente sobrecrescidas às
piritas arredondadas. O ouro aparece no estado nativo na matriz
dos metaconglomerados, geralmente em contato ou ao longo de
futuras em piritas euhédricas. A matéria carbonosa ocorre tam-
bém como filmes ao longo de superficies de cisalhamento ou

como nódulos com inclusões de uraninita, barita e zircão.
A determinação do grau de cristalinidade da matéria car-

bonosa, por meio de micro-espectroscopia Raman, revelou que
o da matéria carbonosa encontrada como inclusões em piritas
arredondadas é sensivelmente mais baixo, quando comparado
aos demais modos de ocorrência, indicando que pouco foi
afetada pelo metamorfismo/hidrotermalismo. O baixo grau de
cristalinidade, em conjunção com o freqüente desenvolvimento
de sombras de pressão em tomo de piritas arredondadas, estas
também presentes no filito carbonoso da Formação Batatal,
sugerem que essas podem ter sido de origem diagenética. As
piritas euhédricas são interpretadas como de geração mais
tardia, com possível ligação genética com eventos
metamórficos-hidortermais, possivelmente responsáveis por
pelo menos parte da mineralização aurífera.
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ANÁLISE INTEGRADA DE DADOS EM EXPLORAÇÃO MINERAL:
O DEPÓSITO DE COBRE E OURO DE CHAPADA, GOIÁS

Wilson Lisboa Ramos Filho & Raul Minas Kuyumjian
Instituto de Geociências-UnB (wlisboa@unb.br), (raulmk@unb.br)

A constante análise integrada de dados geológicos e de pros-
pecção é considerada por empresas de mineração um procedi-
mento essencial durante o desenvolvimento de programas de
exploração mineral. Mais timidamente, a academia também tem
desenvolvido estudos desta natureza. Embora o depósito de co-
bre e ouro de Chapada, Goiás, tenha sido alvo de prospecção
desenvolvida por empresas e de pesquisas acadêmicas desde a
década de 70, os dados obtidos não foram organizados, até o
presente, de forma integrada. A análise integrada preliminar
destes dados evidencia o seguinte:
l-a presença de depósitos de Cu-Au (Chapada e Bom Jardim de

Goiás), Au-Ag-Ba (Zacarias) e Au (Posse) e várias ocorrên-
cias de Au, formados em zonas de subducção em ambiente
oceânico, enfatiza a importância metalogenética do Arco
Magmático de Goiás;

2- da mesma forma que os principais depósitos em arco de ilha, o
depósito de Chapada, localizado no âmbito de rochas metas-
sedimentares da sequência vulcânica-sedimentar Mara Rosa,
ocorre associado a vulcanismo/plutonismo calci-alcalino;

3-as principais concentrações do minério de Cu-Au são hospe-
dadas por rochas produto de alteração hidrotermal (epidoti-
zação, sericitização, cIoritização, potassificação e silicifica-
ção) em estruturas ancilares relacionadas a sistemas cisa-
Ihantes (N40oE e N30°W) originadas durante o evento Bra-
siliano, o qual remobilizou a mineralização, alojando-a em
zona de chameira de dobra isoclinal;

4-idade Pb-Pb de 1 Ga obtida para galenas do depósito de Cha-
pada, da mesma forma que no depósito Zacarias, promove o
Brasiliano e o Neoproterozóico como, respectivamente, even-
to e época metalogenéticos importantes em Goiás.

5-a geoquímica constitui uma ferramenta de prospecção impor-
tante na região, visto que a descoberta do depósito deu-se
por meio de prospecção geoquímica regional em sedimen-
tos de drenagem;

6-magnetometria aérea e sensoriamento remoto revelam o arca-
bouço estrutural da região, enquanto que geofisica rasa (ga-
maespectrometria e magnetometria) evidenciam o depósito
e a alteração hidrotermal associada, e,

7- qualquer que seja o modelo genético para a formação do depósito,
fluidos mantélicos e magmáticos promoveram a formação da
mineralização, talvez dos tipos exalativo e exalativo-magmático,
que, remobilizadas (fluidos metamórficos), deram origem às atuais
concentrações de metais em armadilhas estruturais.

Para maiores detalhes sobre o enfoque deste resumo, o lei-
tor deve reportar-se a:
Ramos Filho, w.L. 2001. Análise integrada de dados em exploração
mineral: o depósito de Chapada (Alto Horizonte), Goiás. Dissertação de
Mestrado, Instituto de Geociências, UnB.
Ramos Filho, w.L., Araújo Filho, 1.0. & Kuyumjian, R.M. 2002. Ca-
racterísticas da ambiência estrutural do depósito de Chapada. Revista
Brasileira de Geociências (prelo).

CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E CONTROLE ESTRUTURAL DOS CORPOS AURíFEROS DO ALVO
PAPAGAIO, FAIXA WEBER, GREENSTONE BELT DO RIO ITAPICURU, BAHIA

Humberto C. Reis/, Luiz Guilherme do Eirado e Carlos E. Paraizo1
/ Tektos/FGEUUERJ (hcalfa@hotmai/.com), (eirado@uerj.br), 1Mina de Fazenda Brasileiro/CVRD
(car/osparaizo@cvrd.com.br)

o Alvo Papagaio, localizado a 8 Km a leste da mina de Fa-
zenda Brasileiro/CVRD, apresentou reservas de 49 mil tono de
minério com um teor médio de 3,64g Au/t, resultando em um
total de 180 Kg de Au a serem produzidos. A fase de exploração
geológica revelou que o alvo é composto por duas unidades lito-
estratigráficas distintas, metamorfisadas em fácies xisto-verde,
sendo uma sequência metavulcanossedimentar e uma suíte me-
taígnea intrusiva. As rochas metavulcânicas são representadas
por tremolitalactinolita filitos, plagioclásio-tremolitalactinolita-
filitos equigranulares a porfiríticos e cIorita-quartzo-filitos.
Metapelitos e metassiltitos com pequenas intercalações de sedi-
mentos finos carbonosos e/ou carbonáticos compõem a sequên-
cia metassedimentar. A suíte metaígnea intrusiva é representada
por tonalitos integrantes da borda oeste do domo de Teofilândia.
Três fases de deformação atuaram durante o Evento Transama-
zônico (2.2-1.9 Ga) afetando de forma bastante heterogênea toda
a pilha litológica. A etapa principal (D1+D2)gerou na sequência
metavulcanossedimentar uma foliação S,+S2' duas lineações de
estiramento mineral Lei+Le2,além de dobras assimétricas, aper-
tadas a isoclinais que ocorrem interdigitando os litotipos desta
sequência. A foliação apresenta mergulhos de baixo a modera-
do ângulo para S, paralela aos principais contatos litológicos, as
lineações de estiramento mineral possuem caimentos suaves ora
para W ora para E enquanto as dobras exibem planos axiais que
mergulham suaves a moderados para S e eixos paralelos as line-
ações de estiramento. A etapa tardia (D), gerou dobras suaves a
abertas com eixos exibindo caimentos suaves na direção E-W e
planos axiais subverticalizados. Nos tonalitos, a etapa principal
(D

I
+D 2)gerou zonas de cisalhamento representadas por faixas

filoníticas de dimensões variadas, imersas em porções indefor-
madas da borda do corpo granitóide. Por fim, uma etapa rúptil
gerou falhas de direções diversas e fraturas orientadas preferen-
cialmente na direção N20-30W. A análise dos indicadores cine-
máticos permite identificar na área uma movimentação oblíqua
com topo para N e forte componente direcional E-W. A minera-
lização aurífera neste alvo, localizada na cava Raminhos, é cons-
tituída por venulações e stoc/cworks de quartzo-carbonato en-
caixados em metassedimentos carbonáticos (mármores e filitos
carbonáticos com níveis de grafita-filitos) que ocorrem ao lon-
go do contato entre rochas metabásicas e demais metassedimen-
tos. Estas faixas mineralizadas estão inseridas em zonas de cisa-
Ihamento dúctil-rúpteis associadas aos planos axiais de uma
dobra D2,possuindo p/unge de baixo ângulo para W sendo con-
troladas pelos eixos deste dobramento e consequentemente, pe-
las lineações de estiramento mineral. Nas rochas encaixantes
foram observados efeitos de silicificação, cIoritização e carbo-
natação, dispostos nesta ordem, do centro para as bordas das
zonas mineralizadas, como consequência da percolação de flui-
dos. Três fatores condicionam a mineralização aurífera neste alvo,
sendo um litológico, um estrutural e outro relacionado à perco-
lação de fluidos mineralizantes. Uma campanha de prospecção
geoquímica tática de solo realizada na área, identificou além de
valores anômalos em Au um enriquecimento em W na forma de
scheelita associado, constituindo um rastreador do tipo tático
para as mineralizações auríferas. Sugere-se então, o uso deste
mineral como pathfinder para o Au em campanhas exploratóri-
as na região em função de seu baixo custo e facilidade durante o
beneficiamento das amostras.
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XISTOS PElÍTICOS E VULCANOCLÁSTICOS DO DEPÓSITO AURíFERO ENGENHO D' ÁGUA,
QUADRILÁTERO FERRíFERO, MINAS GERAIS: ESTUDOS PETROGRÁFICOS E ALTERAÇÃO HIDROTERMAL

Lwyssa Ribeiro Barros Miramia Sá*, Rosaline Cristina Figueiredo e Silva*, Marcos Antônio Fernandes da Mata * e Lydia
Maria Lobato*, Jaime Duchini Junior**
Departamento de Geologia do Instituto de Geociências da UFMG, **AngloGold Brasil

o depósito aurífero Engenho D'água está inserido na se-
qüência de rochas metavulcanossedimentares do Grupo Nova
Lima, Supergrupo Rio das velhas, Quadrilátero Ferrífero. Na
área do depósito as rochas são representadas por xistos pelíti-
cos, incluindo filito carbonoso e, principalmente, xistos vulca-
noclásticos, que são encaixantes da mineralização.

O filito carbonoso é composto por quartzo, mica branca, clo-
rita, matéria carbonosa, carbonato e opacos. É foliado e apresen-
ta-se intensamente venulado. Um bandamento composicional
obliquo à foliação principal da rocha, definido por veios de quart-
zo e níveis micáceos, é nítido. Este bandamento está dobrado,
resultando em dobras parasíticas em forma de M e gerando uma
clivagem espaçada paralela ao plano axial destas dobras.

Os xistos vulcanoclásticos são compostos principalmente por
quartzo, plagioclásio e mica branca, apresentam granulação fina
a média e textura granolepidoblástica. Porfiroclastos de quartzo e
plagioclásio de granulação média são marcantes, normalmente
apresentando sombra de pressão com quartzo recristalizado, po-
dendo estar rotacionados formando estruturas do tipo ss . Estes
porfiroclastos estão imersos em uma matriz muito fina, definida
por mica branca e :1::1:clorita com foliação bem desenvolvida, ge-
ralmente com aspecto anastomosado. Estruturas s-c podem estar
presentes. Cristais prismáticos e maclados de plagioclásio ocor-
rem, podendo ser discretamente arredondados. Os porfiroclastos
de quartzo ocorrem como cristais anédricos angulosos a arredon-
dados e, raramente, com faces definidas e rara borda de corrosão.
Finíssimas palhetas de clorita ocorrem intercrescidas com mica
branca em rochas alteradas. Microvênulas de quartzo contínuas
ocorrem paralelas a discordantes à foliação, podendo estar dobra-

das. Carbonato ocorre como finos cristais em meio ao quartzo
fino recristalizado e, raramente, como alteração do plagioclásio.
Esta rocha apresenta um zonamento de alteração, resultante de
processos hidrotermais, definido por rochas a clorita, a sericita e a
quartzo. A zona da clorita é pouco desenvolvida, devido ao fato
destas rochas serem pobres em ferro, com clorita normalmente
alterando para sericita. Nas rochas correspondentes à zona da se-
ricita ocorre principalmente mica branca orientada. As rochas da
zona da clorita e da sericita apresentam as mesmas estruturas des-
critas anteriormente para os xistos, com presença de cristais mais
grossos e sub-arredondados de quartzo e, menos comumente, de
plagioclásio. Raros aglomerados de cristais finos, euédricos de
turmalina ocorrem localmente sem feições de deformação (pro-
vavelmente neoformada). Na zona a quartzo ocorrem cristais de
quartzo e plagioclásio/albita de granulação média, anédricos e com
superficies irregulares angulosas em meio ao quartzo mais fino.
Apresentam sulfetos (pirita, além de arsenopirita, pirrotita, esfa-
lerita, estibnita e calcopirita) disseminados ou concentrados, for-
mando trilhas. A seqÜência de formação dos sulfetos inicia-se por
calcopirita, passando por pirrotita e, finalmente, arsenopirita. A
mineralização de ouro está associada aos sulfetos, onde o ouro
ocorre principalmente de forma liberada ou incluso normalme\1te
em pirita e arsenopirita.

A presença de quartzo com borda de corrosão e de cristais
prismáticos de plagioclásio maclados, verificados em estudos
petrográficos microscópicos, atestam uma possível contribui-
ção vulcânica para os xistos. Cristais de quartzo e plagioclásio
subarredondados descritos neste mesmo conjunto indicam pro-
vável retrabalhamento.

EVENTOS NO ARQUEANO COM BASE EM IDADES UlPB - SHRIMP DE ZIRCÕES DETRíTICOS EM
METASSEDIMENTOS DA MINA DE MORRO VELHO - QUADRILÁTERO FERRíFERO - MINAS GERAIS.

A(fonso Schrankl, Nuno Machado2 e Richard Stern3
IDepto. de Geologia e Rec. Nat. - Inst. Geociências - UNICAMp, 2Geotop - UQAM, 3Geological Survey ofCanada

Na base dos metassedimentos paleo-Proterozóicos do Super-
grupo Minas, que constituem o arcabouço do Quadrilátero Ferrífe-
ro, desenvolveu-se o greenstone belt Arqueano Rio das Velhas.
Constituído por séries vulcânicas komatiíticas, tholeiíticas e cálcio-
alcalinas, além de intrusões intermediárias e félsicas, parte impor-
tante do Supergrupo Rio das Velhas é fonnado por sedimentos de-
triticos metamorfisados e defonnados na fácies xisto-verde. Há dois
tipos principais entre esses sedimentos, originados principalmente
por fluxos de detritos. Os turbiditos do tipo Caeté, mais antigos que
2.857 Ma, foram originados pela destruição de terrenos graníticos e
tonalíticos do embasamento do cinturão Rio das Velhas e se depo-
sitaram diretamente sobre o fundo marinho em extensão. Os turbi-
ditos do tipo Morro Velho são mais novos, com idades de até 2.770
Ma, e além de fontes félsicas e intermediárias, tiveram a contribui-
ção de rochas máficas e ultramáficas, depositando-se em um ambi-
ente de arco. As amostras usadas para determinação das razões iso-
tópicas U/Pb, utilizando a microssonda SHRlMP do Serviço Geo-
lógico do Canadá, são dos turbiditos do tipo Morro Velho e foram
coletadas em 1994 no nível 25 da Mina Velha (parte inferior, hoje
paralisada, da Mina de Morro Velho). Compreendem uma camada
métrica de meta-pelitos (biotita-xisto) (ref. MV-I) e uma camada
espessa de meta-grauvaca cinza (meta-tufitos félsicos) (ref. MV-
4). Ambas fomeceram zircões detIiticos, caracterizados por graus
variados de arredondamento e esfericidade, marcas de percussão
em superficie, cores variadas, formas vatiadas e idades U/Pb con-
cordantes variando entre 3.560+/-5 Ma e 2.770+/-12 Ma.

De 67 grãos de zircões detriticos provenientes das duas amos-

tras, foram feitas 85 análises que forneceram as seguintes ida-
des U/Pb concordantes:
I. 2 grãos, respectivamente com 3.560+/-5 Ma e 3.548+/-6 Ma,
2. I grão com 3.383+/-10 Ma,
3. 15 grãos no intervalo de 3.346+/-11 a 3.215+/-19 Ma,
4. 9 grãos no intervalo de 3.154+/-7 a 3.079+/-26 Ma - Even-

to Piumhí,
5. 2 grãos com 3.035+/-10 Ma,
6. 10 grãos no intervalo de 2.922+/-8 a 2.834+/-11 Ma - Even-

to Belo Horizonte - e
7. 27 grãos no intervalo de 2.799+/-7 a 2.770+/-12 Ma - Even-

to Velhas.
Destes, apenas os dois últimos períodos correspondem a even-

tos geológicos Arqueanos anteriormente conhecidos na região: o
Evento Velhas, relacionado ao desenvolvimento de um arco insular
no cinturão Rio das Velhas e o Evento Belo Horizonte, considera-
do como o último evento de metamorfismo de alto grau no embasa-
mento desse cinturão. Outros tres eventos são documentados pelas
idades obtidas neste trabalho e também correspondem a intervalos
de tempo cobertos por idades em seqüência contínua de vários grãos.
O evento contido no intervalo 3.154+/-7 a 3.079+/-26 Ma inclui a
idade do vulcanismo komatiítico de Piurnhí (3.116+ 10/-7 Ma),
merecendo a designação de Evento Piurnhí. O evento que o antece-
de (3.346+/-11 a 3.215+/-19 Ma), assim como as idades de grãos
individuais, ainda não estão identificados com nenhuma suíte de
rochas conhecida na região. As idades de 3.560+/-5 Ma e 3.548+/-
6 Ma estão entre as mais antigas da América do Sul.
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o PERFIL DO OURO EAS SUAS POSSIBILIDADES COMO MECANISMO DE "HEDGE"

Daniela Cristina Costa da Silva I & Mauricio da Silva Borges2
lBolsista (PIBIC-CNPq) Comap- CG- DGL-UFPa, 2Comap-CG- DGL-UFPa.

Este trabalho pretende acompanhar o comportamento de

preços do Au ao longo do ano e compara-Ios aos índices e

preços de moedas e ações. O cenário político e as atividades

industriais não estão descartados como fator de correlações.

O ano de 2001 foi marcado por intensas volatilidades do mer-

cado onde o mecanoismo de hedge foi extremamente procurado. O

ano de 2002, em particular para o Brasil, em função de muitos cho-

ques externos, ftagilizou a economia global e as incertezas políti-

cas também têm induzindo volatilidade. Esta tabela pretende avali-

ar qualitativamente a possibilidade do Au como salvaguarda.

A análise disponível é da cotação diária, onde o período do
banco de dados atuais encontra-se em construção, com registro
inicial a partir do dia 14/01/2002.

Para os dados colhidos a partir do dia 14/01/2002 até 14/03/
2002, os resultados indicam que:

A cotação inicial foi de 23,200 no fechamento do dia 140/
01/2002, atingido nível de baixa em 22,400 (14/01/2002), al-
cançando piques máximos de 24,250 no fechamento do dia 13/
02/2002 e caindo até níveis de 22,250 (08/03/02) e alcançando
22,400 no fechamento do dia 14/03/2002.

MINERALlZAÇÃO AURíFERA E ESTRUTURAS DO DEPÓSITO ENGENHO D' ÁGUA, QUADRILÁTERO
FERRíFERO, MINAS GERAIS

Rosaline Cristina Figueiredo e Silva*, Lmyssa Ribeiro Barros Miranda Sá*, Marcos Antônio Fernalldes da Mata*, Lydia Maria
Lobato* e Jaime Duchini Junior**
Departamento de Geologia do Instituto de Geociências da UFMG, **AngloGold Brasil

o depósito aurífero Engenho D'água está inserido na se-
qüência de rochas metavulcanossedimentares do Grupo Nova
Lima, Supergrupo Rio das velhas, Quadrilátero Ferrífero. Dois
conjuntos litológicos principais ocorrem na área do depósito,
um definido por xistos pelíticos e outro por xistos vulcanoclás-
ticos. Xistos pelíticos, incluindo um nível decamétrico de filito
carbonoso, ocorrem na porção mais ao norte do depósito. Os
xistos vulcanoclásticos predominam, sendo a encaixante da mi-
neralização de ouro. Estão alterados hidrotennaltnente, resul-
tando em rochas a clorita, sericita, carbonato e quartzo, com
sulfetos, caracterizando zonas ou halos de alteração. A zona da
clorita ocupa uma pequena faixa a sudeste do depósito, com es-
pessura média de 10 metros e direção NE-SW. A zona da serici-
ta corresponde à mais ampla em área, ocupando as porções cen-
tro-leste, oeste, centro-sudoeste e noroeste. A zona mineraliza-
da caracteriza-se pela presença de grande quantidade de quartzo
com albita hidrotennal e carbonato associados, e ocorre como
corpos não contínuos, boudinados. As rochas a quartzo são en-
riquecidas em sulfetos, sendo que ouro ocorre incluso em pirita,
principalmente, e arsenopirita, mas é mais representativo na for-
ma liberada. Duas fases de defonnação são definidas na área do
depósito, registradas pelas foliações SNe SN.I.A foliação SN.I

tem atitude média 065/50 e em geral foi parcialmente obliterada
por SN'A foliação SNtem atitude média 110/45 e se desenvolve
em posição plano axial às dobras no plano de SN.I'Lineações de
trilhas de sulfetos seguem as duas foliações, com atitude 065/30
em planos de SNe 065/20 em planos de SN.I'Isto sugere que a
mineralização de ouro está associada a um evento de caráter
progressivo. Ambas as fases de defonnação estão associadas
com transporte tectônico de NE-SW, o que é melhor representa-
do na área do depósito por uma falha de empurrão, com compo-
nente oblíquo, denominada Lineamento Paciência. Este corta o
depósito a norte, colocando xistos pelíticos cavalgados sobre
xistos vulcanoclásticos, e é deslocado por uma falha secundária
de direção NE-SW.

Os condicionantes da alteração hidrotennal e mineralização
aurífera no depósito Engenho D'água parecem estar relaciona-
dos: I) ao fato dos xistos de vulcanocláticas apresentarem mai-
or penneabilidade em relação aos xistos pelíticos; 2) à entrada e
percolação de fluidos, associados ao Lineamento Paciência de
direção NW-SE e à provável falha de rasgamento de direção
NE-SW que atravessam o depósito; 3) à presença de filito car-
bonoso que, sendo uma rocha impenneável, teria funcionado
como uma barreira para o fluido mineralizador.

GOLD-BEARING VEINS IN THE SERIDÓ BELT, NE BRAZIL: EXAMPLES OF AMPHIBOLlTE-HOSTED GOLD
DEPOSITS IN A PROTEROZOIC MOBILE BELT

IWanilsol1 Lui::.-Silva; 2Jean Michel Legrand; 3Roberto Perez Xavier

IDepto. GeoquÍmica/UFF; 2Depto. Geologia/UFRN; 3Inst. Geociências/UNICAMP

The Seridó Belt in the Borborema Province, NE Brazil,
underwent an intense tectonic-hydrothennal activity during the
Neoproterozoic which, as a consequence, resulted in the
fonnation of severa I high grade, low tonnage lode-gold deposits
and occurrences. The gold mineralization at the São Francisco
deposit and São Femando-Caicó district occurs associated with
quartz veins hosted by medium to high amphibolite facies rocks,

respectively, mica schists of the Seridó Fonnation and biotite
gneiss/metagranodiorites-metatonalites of the Jucurutu
Fonnation (basement). The most important defonnation phase,

D2' progressively generated the S2' S" and S4foliation planes,
which were involved in a complex tectono-kinematic history.
The mineralized veins occur particularly confined to sin-S3
medium to high angle shear zones and generally consist of

220



quartz, although some also contain gamet (almandine) and/or
sillimanite. Native gold occurs in its free state within the veins
or host rocks, but also associated with Fe::l:Cu::l:Pb sulfides or
Fe-Ti oxides. Chemical ana1yses reveal that the association Au
::I:Cu ::I:Bi ::I:As is common to ali the investigated deposits.
Petrographic, geochemical and mass balance investigations
demonstrated that significant chemical and mineralogical
changes took place in the host rocks, indicating intense fluid-
rock interaction. At the São Francisco deposit, the mica schists
within the garnet zone evolved to cordierite-andalusite and silli-
manite-muscovite zones (host to the ore) due to intense CaO,
Nap, KP and LOI mobility, and the immobile nature of AIP3'
Ti02, and FeOT. At the São Fernando-Caicó district the biotite
gneisses evolved to mica schists (biotite, muscovite, garnet,
staurolite, sillimanite::l:andalusite), which host the ore, quartzites
(muscovite ::I:sillimanite) and calcic gneisses (biotite, Ca-Fe-
amphibole, garnet), as a result of significant mobility of FeOT,
MgO, Ti02, CaO and Nap and low mobility of AIP3 and Kp.

The high mobility ofFeOT, MgO, CaO e Nap and the relatively
immobility of AIP3' KP and Si02 caused the metagranodiori-
tes at the São Francisco-Caicó district to evolve to muscovite (::I:
sillimantte) schists (host to the ore), sillimanite quartzite and
calcic gneisses. The hydrothermal processes were coeval with
the mineralization and characterized by an internal rearrangement
ofthe chemical species within the system. The mineral geother-

mobarometry yielded P- T conditions between 2.7 and 4.5 kbar/

5600 and 6300 C relative to the hydrothermal/mineralization

evento P- T values between 8 and 8.4 kbar/600° and 6200 C were

estimated for some sectors of the São Fernando-Caicó district

and are probably linked to a pre-ore S2 thrusting evento Fluid

inclusion studies carried out in gold-bearing and barren quartz

veins revealed that an early mineralizing low salinity «8 wt%
eq. NaCl) Hp-C02 (::I:N2-CH4; XC02f 0.35) fluid progressively

evolved during fluid-rock reactions to an aqueous fluid of

variable salinity. The stable isotope ratios of 180/160 in quartz

showed marked ditferences between the gold-bearing veins (d180

- 11.6 a 12.8 %0) and the barren ones (d180 - 13.2 a 15.1 %0),
suggesting the possible interaction oftwo distinct fluids within

the hydrothermal system. Gold was probably of external

derivation, as pointed by the mass balance data, and transported

by chloride-complexes. For the deposition of gold in the Seridó

Belt gold deposits fluid-rock reactions, fluid mixing and/or phase

separation may have been particularly important. The associati-

on of Au with Cu ::I:Pb in the investigated amphibolite-hosted

deposits ofthe Seridó belt discriminates them from other similar

lode-gold deposits, since the latter generally present high Au/

base metal ratios.

Research funded by FAPESP (Proc. 97/00780-1) and CNPq

(Proc. 143421/96-4).

THE POLYMETALLlC CHARACTER OF THE BONFIM SKARN DEPOSIT, NE BRAZIL:
A NEW FRONTIER FOR REGIONAL EXPLORATION
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2Soi/ sciences Unit, Department 01 environmental sciences and land use planning, Faculty olbio-engineering, agronomyand

environment, Catho/ic University 01 Louvain, Belgium - e-mail: adauto@ccet.ufrn.br

The Bonfim W-Au (Bi-Te) deposit is located 27 km southe-
ast ofthe Lajes town, Rio Grande do Norte state, Northeastern
Brazil. This deposit has a proven total reserve of70 tons of sche-
elite, which was exploited between 1969 and early 1980. ln 1992,
gold was discovered in the waste dumps ofthe abandoned W-
mine and from this material about 100 kilograms of gold have
been rudimentary extracted using cyanide heap leach processo

The geological setting ofthis region comprises orthogneiss
(Paleoproterozoic), marble, quartzite and mica schist (Meso to
Neoproterozoic) and granitoid rocks (Neoproterozoic). This re-
gion was atfected by a transpressional tectonic event (Brazilian
orogeny, 600 Ma) with dextral shear in the NE-SW direction.
Late in the tectonic evolution, a metasomatism occurred which
transformed the marble and the mica schist into skarns.

This work encompasses a detailed study of geochemistry
(rocks and tailings) and mineral phases in the Bonfim skarn de-
posit. The geochemistry data of mineralized skarns reveal im-
portant quantities of some metais such as W (until 1201 ppm),
Au(until51 ppm), Bi (475 to> 2000ppm) and Te (1O-51Oppm).
Geochemical analyses of tailings (four principal heaps) show
that W (1337-1936 ppm), Bi (463-749 ppm) and Te (13-21 ppm)
are still present, even after scheelite and gold processing being
occurred.

The study of mineral phases (petrography and mineral che-
mistry using proton and electron microprobes) revealed that the
skarns contain diopside, actinolite, titanite, apatite, scheelite,
molybdenite, pyrrhotite, chalcopyrite and pyrite (::I:plagioclase,

garnet, alkali feldspar, clinozoisite/zoisite, sericite, allanite and
arsenopyrite). Gold paragenesis contains rare minerais, such as
bismite (BiP) -zavaritskite (BiOF) series, native bismuth, bis-

muthinite, joseite (Bi4TeS2), chalcopyrite, sphalerite, epidote,
prehnite and chlorite. This paragenesis is enclosed in a typical,
fine-grained black impregnation that occur filling thin extensio-
nal fractures (some ofthem are conjugated) within the skarns.

Detailed mineral chemistry was able to unveil that the gold
is actually an Au-Ag alloy that could contain until 15 % of Ag
and has a composition of AUO.7SAgo,2S'ln what follows, the
amounts of trace elements (proton microprobe analyses) in the
principal minerais ofthe skarns are given (ali data are in ppm,
exceptwhere indicated): Titanite (Fe=3975; Mn=2150; F=2660;
Y=1350; Nb=660; Zr=138), Molybdenite (Ta=700; W=590;
Bi=440; Pb=405; Se=240; Th=230; Ge=165), Pyrrhotite
(Ni=1570; Pb=510; Se=160), Chalcopyrite (Pb=7405; Zn=2450;
As=830; Au<380; Se=160; Ag=95) and Ilmenite (Mn=5,1 %;
Nb=585).

The results reveal that the Bonfim skarn deposit has a noto-
rious polymetallic character. After gold being discovery in this
originally W deposit, Ag, Bi and Te are now pointed out. These
findings and the presence of others metais in skarn minerais pro-
ving the polymetallic association of the Bonfim deposito The
polyrnetallic character of the skarn environment is recorded in
other mineralizations worldwide. These observations point to a
new frontier for exploration ofthe skarns deposits in a regional
scenario.
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SHRIMP 11 U-PB CONSTRAlNTS ON THE AGE OF THE IGARAPÉ BAHIA Fe..QXIDE Cu-Au-(U-REE) MINERALlSATION,
CARAJÁS COPPER-GOLD BELT, BRAZlL: AN ARCHEAN (2.57 GA) OLYMPIC DAM-TYPE DEPOSIT

FHB. Tallarico 1.2;B.R. Figueiredo J; D.I. Groves2; N.J. McNaughton2; I.R.Fletcher2, J.L. Rego 3
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A striking feature of the Carajás region is the cIustering of a
variety ofCu-Au deposits. The most abundant in the belt are the
world-class (> 200 Mt) Fe-oxide Cu-Au-(U-REE) deposits, that,
despite the variety ofhost rocks and different orebody morpho-
logies, share a series of diagnostic features, such as: (a) intense

Fe-metasomatism leading to the formation of grunerite, fayalite
and/or Fe-oxides (magnetite and/or hematite), (b) intense car-
bonate alteration (mainly siderite), (c) sulfur-poor ore parage-
nesis (chalcopyrite and bomite), (d) the quartz-deficient nature
ofthe ore systems, (e) extreme LREE enrichment, and (f) enri-
chment in U and Co. The 19arapé Bahia, with resources of 219
Mt @ 1.4 % Cu and 0.86 g/t Au, is perhaps the best documented
Fe-oxide Cu-Au-(U-REE) deposit ofthe belt.

SHR1MP II zircon dating of the host metavolcanic rocks gi-
ves a 207Pbp06Pb age of2751 :J::J: 42 Ma. This result is sufficient

to correlate the 19arapé Bahia volcano-sedimentary sequence to
the Grão Pará volcanic rocks that are consistently dated at ca.
2.75 Ga by various authors. The in situ SHR1MP II dating of
monazite, from the matrix of ore-bearing magnetite breccias,
gives a 207Pbp06Pbage of 2575 ti 12 Ma. The result confirms
the epigenetic nature of the mineralisation, and places it -175

Ma after accumulation ofthe host volcano-sedimentary sequen-
ce. The SHR1MP II dating of zircon xenocrysts recovered from
crosscutting diabase dykes indicate a maximum 207Pbp06Pbage
of2579 ti 7 Ma, consistent with field evidence and the SHR1MP
II ages ofthe ore and host rocks.

The 2575 ti 12 Ma U-Pb in monazite SHR1MP II age ofthe
19arapé Bahia mineralisation is virtually undistinguishable from the
conventional207pbp06Pb ages, previously determine<!, on zircons from

the Archean A-type granites of the Carajás Belt, as for example the
Old Salobo Granite and the 1tacaiúnas Granite. These data indicate
that the mineralisation processes at 19arapé Bahia were temporally
related to the A-type Archean granites ofthe Carajás Belt.

The styles ofhydrothermal alteration, mineralogy and geo-
chemistry ofthe 19arapé Bahia ore, as well as the fluid inclusion
and stable isotope data, support its cIassification as a member of
the world-cIass Olympic Dam-type Fe-oxide Cu-Au-(U-REE)
deposit group, as previously argued by several authors. The
SHR1MP II 207Pbp06Pbage of2575 ti 12 Ma for hydrothermal
monazite ITom the matrix ofmineralized breccia is important as
it cIearly defines 19arapé Bahia as the first well-established Ar-
chean example of an Olympic Dam-type deposit in the world.

GEOLOGY AND SHRIMP 11U-Pb GEOCHRONOLOGY OF THE BREVES Cu-Au-(W-Bi-Sn) MINERALlSATION:
EVIDENCE OF PALEOPROTEROZOIC (1.88 GA)

METALLOGENY IN THE CARAJÁS COPPER-GOLD BELT, BRAZIL

F. H B. Tallarico1.2, N. J. McNaughton2, D. i. Groves2, I. R. Fletcher!, B. R. Figueiredo',
J. B. Carvalho3, J.L. Rego3, A. R. Nunes3

'instituto de Geo~iências, Universidade Estadual de Campinas. Cx. Postal6i52, 13.083-970, Campinas, Sp, Brazil.
2Centrefor Global Metallogeny, Department ofGeology & Geophysics, University ofWestern Australia. 35 Stirling Highway,
Crawley WA 6009, Australia.
3Companhia Vale do Rio Doce, Caixa Postal5i, Serra dos Carajás, 68.5i6-000, Parauapebas, PA, Brazil

The Carajás Belt is a highly mineralized province, with not
only world-cIass iron and manganese ores, but also a variety of
Cu-Au deposits. The latter can be broadly subdivided into the
world-cIass (> 200 Mt), quartz-poor, sulfur-deficient, Fe-oxide
Cu-Au-(U-REE) deposits and the quartz-bearing Au-Cu-(W-Bi-
Sn) deposits. The Breves deposit is a member ofthe Cu-Au-(W-
Bi-Sn) group, containing about 50 Mt of 1.22% Cu, 0.75 g/t Au,
2.4 g/t Ag, 1200 glt W, 70 glt Sn, 175 g/t Mo and 75 g/t Bi. 1t is
sited in sandstones and siltstones ofthe Águas Claras Formati-
on in the roof zone of the apical part of a complex, highly-alte-
red granite intrusion. The mineralisation is disseminated in a
greisenized zone, resulting from alteration of probable monzo-
granites and syenogranites.

SHR1MP II zircon dating of the host granites gives 207Pb/
206Pb ages of 1878 :J::J: 8 Ma and 1881 ti 8 Ma for two different

components. SHR1MP II dating of monazite and xenotime
grains in late- to post-mineralisation veins gives a combined
207Pbp06Pb age of 1872 :J::J: 7 Ma, essentially indistinguishable

from the ages of the granites. This unequivocally relates the
Breves deposit to the ca. 1.88 Ga A-type granite magmatism
that typifies the Carajás Belt as part of a much larger intracra-

tonic magmatic province that extends over much of the Ama-
zonian Craton.

The recognition ofthis association has exploration implica-
tions, not only for the geophysical signature of the granite roof
zones, but also for likely geochemical dispersion around the
deposits ofthis type. The better, less-eroded, deposits are likely
to be sited in the roof zones above cupolas, plugs or swanns of
apophyses ofthese 1.88 Ga A-type granites. These buried cupo-
Ias may be located via a combination of (a) gravity surveys to
locate density contrasts, (b) induced polarization surveys to 10-
cate disseminated sulfides, and (3) fracture analysis from air
photography or satellite images to locate ring and/or radial ITac-
tures related to the intrusions. 1naddition, the element associati-
on of Cu, Au, Bi, As, W and Sn is very distinctive, with some
elements being dispersed into the weathering profile (e.g. Au,
As, Cu, Bi) whereas Sn, and to a lesser extent W and Au, parti-
ally being concentrated in stream samples. The combination of
anomalous concentrations of one or more of the rare metais W,
Bi, As, and Sn, coupled with significant Cu and Au anomalies,
can provi de fairly confident geochemical criteria for target se-
lection.
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MODELLlNG GOLD DISPERSION IN THE REGOLlTH OF THE YILGARN CRATON

David 1. Gray
CRC LEME CSIRO Exploratioll & Millillg, PO Box 1130, Bentley, WA 6102. david.gray@csiro.au

Weathering of the Archaean Yilgam Craton and adjacent
Proterozoic rocks has altered primary Au mineralization within
the weathered zone. An idealized distribution in the complete
profile (Figure IB) includes two principal pattems of supergene
Au dispersion:
1. A 'mushroom-shaped', subhorizontal Au enrichment in the

upper, lateritic ferruginous zone of the regolith, generally
spreading laterally for several hundred metres from the mi-
neralized structure. The enrichment is largely due to residu-
al accumulation of Au (Figure IA) by substantial mass re-
duction and near-surface cIastic dispersion, with possible
chemical transporto Commonly, Au occurs as residual Ag-
rich particles and, rarely, coarse nuggets, which may be
modified by weathering, or pristine, due to arrnouring by
quartz and ferruginous fragments. Gold is also present as
fine grained, secondary, Ag-poor particles, which may be
dominant in many deposits. These enrichments are inter-

(a)
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\
\
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Rock

preted to be due to lateritic deep weathering, probably in the
early Tertiary

2. 'Nail-shaped' enrichments in the mid to lower saprolite.
These lie largely within the mineralized zone but have an
upper, minor, subhorizontal dispersion halo, extending la-
terally for a few tens ofmetres (Figure I B). This saprolitic
enrichment has a sharp upper contact to an overlying stron-
gly depleted zone. The top few metres may be strongly
enriched and supergene Au particles occur widely, sugges-
ting hydromorphic dispersion. The high Au concentra ti-
ons defining the sub-horizontal halo directly below the
depletion front may be largely due to residual enrichment
of a low grade primary halo. The depletion and enrich-
ment zones defining these saprolitic Au deposits are inter-
preted to have begun during onset of aridity in the mid-
Miocene and may be ongoing.

(b) (c)
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1
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Kaolinitic/ depletion
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Figure 1: Diagrams of (A) supergene Au afier humid weathering. (B) supergene remobilization of Au in saline conditions. (C) efJects of

erosion and deposition oftransported sediments.

The latter process is characteristic of acid, saline environ-
ments, particularly within the zone of groundwater saturation,
i.e., below the water-table and capillary fringe (Figure IB).
Above, the unsaturated regolith has reduced water flow, and
therefore lessened Au mobility. Thus, Au concentrations gra-
dually decrease from the unsaturated, near-surface ferruginous
zone to the saturated depleted zone (Figure IB). The lower
depletion front is almost always sharp and commonly occurs
at a regolith transition and/or redox front, where the regolith
locally controls groundwater chemistry. Above this depletion
front, the mineralogy is commonly kaolinite-Fe oxide-quartz
(upper saprolite in Figure IB), whereas the underlying regoli-
th may contain reduced swelling cIays (e.g., smectites) and/or
relict primary mineraIs, which buffer the groundwaters to a

..,

less oxidized forrn and minimise Au dissolution. Where the
water-table has fallen such processes may be incomplete. These
processes, as well as further erosional events (Figure IC), re-
sult in diverse pattems of Au distribution in the regolith. The-
se processes are iIIustrated by examples from different regions
ofthe Yilgam Craton.
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TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO DOS íONS ZINCO E CÁDMIO EM ENSAIOS DE EQUILíBRIO EM LOTE PARA O
ESTUDO DA CONTAMINAÇÃO EM SOLOS

Renata de Carvalho Jimenez Alamino (1), Helena Polivanov (1), Cami/a Faria Albuquerque (1), Emí/io Velloso Barroso (1),
Andrea Ferreira Borges (2).
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o processo de contaminação pode ser definido como a adi-
ção no solo de compostos, que qualitativa e/ou quantitativa-
mente conseguem modificar as suas características naturais e
utilizações, produzindo então efeitos negativos, constituindo
poluição. A pesquisa objetivou investigar, através da metodo-
logia de ensaio de Equilíbrio em Lote, a ação matéria orgânica
no processo de retardo de alguns íons metálicos no meio fisi-
co, prevendo assim, a mobilidade e os princípios básicos da
interação entre estes e o solo. Inicialmente, foi necessário de-
terminar o tempo mínimo para que a mistura (sólido+solução)
permanecesse em contato, para permitir a interação entre o solo
e o contaminante, possibilitando assim, que a maior parte das
reações ocorresse. A escolha dos íons cádmio e zinco vêm de
sua presença em fontes de descarga.de substâncias provenien-
tes de outras atividades que podem acidentalmente contaminar
o meio fisico (irrigação, aplicação de pesticidas, aplicação de
fertilizantes e escoamento urbano). Com a finalidade de ela-
borar esse estudo, foram produzidos solos artificiais através
de misturas em laboratório, a partir de dois solos puros: cauli-

nita (padrão) e matéria orgânica (material coletado cm Santa
Cruz, RJ). As quantidades de cada amostra foram utilizadas
em diferentes proporções (0%, 25%, 50%, 75% e 100%) dos
solos brutos. A metodologia utilizada consistiu na preparação
de amostras contendo solo seco, pulverizado, misturado com
um volume conhecido de solução de zinco e/ou cádmio, obe-
decendo a proporção mínima de I (soI0):4 (solução) (estipula-
do pela norma EPA). As misturas foram colocadas em tubos
vedados de plástico e agitadas a rotação constante por tempos
preestabelecidos. Ao final, a separação foi feita por centrifu-
gação seguida de filtração, onde a concentração dos íons foi
determinada por absorção atômica. Os dados foram plotados
em gráficos de escala linear: a ordenada representando o tem-
po em horas, e a abscissa representando C/C o (concentração
final/concentração inicial). Com os dados obtidos pode-se con-
cluir que a estabilização ocorreu praticamente antes das pri-
meiras seis horas para a solução de cádmio e antes das primei-
ras duas horas para a solução de zinco, indicando que ambos
os contaminantes têm afinidades com os solos em questão.

AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE METAIS PESADOS NO SITIO CONTAMINADO DA PLUMBUM
MINERAÇÃO E METALURGIA LTDA NO RECÔNCAVO BAIANO.

José Ângelo Sebastião Araújo dos Anjos1, Luis Enrique Sánchez2e Lucedino da Paixão Pereira3
1,Doutorando da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, email-jangello@ig.com.breangllo@usp.bl; 2Prof Dr.

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, email-lsanchez@usp.br. 3Prof Dr. Instituto de Geociências da Universidade
Federal da Bahia, email-lucedino@ujba.br

A contaminação por metais pesados, sobretudo, Chumbo (Pb)

e Cádmio (Cd), oriundos de uma usina metalúrgica de chumbo,

localizada no município de Santo Amaro da Purificação, no Re-

côncavo Baiano, abandona em 1993, constitui-se em um risco

permanente à saúde publica.

A escória, principal fonte de contaminação existente na área

contaminou o solo e as águas superficiais (ANJOS e SÁNCHEZ,

1997). Amostras do horizonte superficial do vertissolo e sedi-

mentos de baixada permanentemente úmida, localizados no en-

torno da metalurgia, apresentam concentrações de chumbo, res-

pectivamente, 2.000mg e 8.200mg, além de concentrações de

cádmio com valores de 38mg no vertissolo e 117mg no sedi-

mento (ANJOS, 1998).

O método analítico utilizado para caracterizar a disponibili-

dade e a capacidade de retenção dos metais no vertissolo e sedi-

mento superficial foi à extração seqüencial (método modificado

de TISSIER et aI., 1987).

As análises por extração seqüencial foram realizadas por

intermédio de extratores conhecidos internacionalmente para

as fases geoquímica dos íons trocável, carbonatado, solúvel,

redutível e residual (TISSIER et aI., 1987), além da quantita-

tiva total.

A análise seqüencial no vertissolo demonstrou que as fases

potencialmente disponíveis (trocável, carbaonatica, solúvel e re-

dutível) apresentam concentrações com valores de 20mg de Cd,

1709mg de Pb, 2mg de Cu e 93mg de Zn. Enquanto o sedimento

da zona úmida apresenta para as fases potencialmente disponí-

veis concentrações de l77mg de Cd, 7486mg de Pb, 121 mg de

Cu e 2535mg de Zn.

A partir destes dados preliminares, pode-se verificar a exis-

tência de níveis extremamente elevados de Pb, Cd e Zn em dis-

ponibilidade para o ambiente, constituindo riscos efetivos à saúde

publica.
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o sitio arqueológico Ilha de Terra localizado na Floresta
Nacional de Caxiuanã, Municípios de Portei e Melgaço, Esta-
do do Pará, destaca-se pela ocorrência de urnas funerárias, de
enterramento secundário e urnas que provavelmente foram uti-
lizadas para oferendas. Essas urnas estão situadas dentro de
solos de coloração bruno acinzentada, estrutura granular e tex-
tura nonnalmente argilo-arenosa. Material com características
similares foi encontrado dentro das urnas, além de fragmentos
cerâmicos, em uma delas e fragmentos ósseos em outra. O solo
argilo-arenoso tanto de fora como de dentro de duas umas foi
objeto de estudos mineralógico e químico. As amostras de solo
foram passadas em peneira de <2 mm, sendo utilizada a fração
passante, que foi pulverizada a 200 mesh e submetida às análi-
ses mincralógicas e químicas. A mineralogia foi detenninada
por difração de raio-x, os componentes químicos Si02, Fe203,
A1203, P205 e Ti02, por via úmida (colorimetria, titrimetria e
E.D.T.A) e os elementos Na, K, Ca, Mg, Mn e Zn, por absor-
ção atômica.

Os solos tanto de fora como de dentro das urnas são cons-
tituídos principalmente por quartzo e caulinita, além de pe-
quena quantidade de goethita, assemelhando-se aos solos ama-
zônicos, em geral. Esses solos são quimicamente compostos

de Si02 (>74,0%) e AI203 (11,0 a 14,0%), correspondendo ao
dominio do quartzo e da caulinita. Os teores de Fe203 são bai-
xos (1,6 a 3,0%) e correspondem a goethita, e os de Ti02 (ld,
limites de detecção - 0,66%) também. Por outro lado os teores
de P205, embora baixos (0,26%), são para solos amazônicos,
relativamente elevados, sendo mais elevados ainda, dentro das
umas (0,44%). Embora não identificados por difração de raio-x,
esses teores devem representar a apatita de fragmentos ósseos
observados nonnalmente dentro desses solos, em uma das ur-
nas. A possível presença de apatita é confinnada pelos teores
também relativamente elevados de CaO dentro da urna. Esse
teor de P205 corresponde cerca de 1,0% de apatita, embora não
detectável pela difração de raio-x. Adicionalmente, nos solos
do interior das urnas os valores mais altos de K, Na e Mg devem
estar relacionados aos restos de ossos. Os latossolos amarelos
de Caxiuanã nonnalmente contêm <O,I0% de P205, mostrando
que os solos em torno da uma podem ter sido contaminados pela
decomposição do material ósseo de seu interior. Portanto o solo
do interior das umas é similar ao imediatamente externo a mes-
ma e ambos devem ter sido originado de latossolos amarelos
por contribuição dos sepultamentos de ossos em urnas funerári-
as já degradadas pelas intempéries.

O COMPORTAMENTO GEOQuíMICO DO CHORUME NAS DRENAGENS DO ENTORNO DO LlXÃO DE
CANABRAVA, SALVADOR-BA.

Barbosa, R. M.'; Santos, CC!; Otero, O. M. F.l e Almeida Neto, T. C3
'Pós-Graduação em Geoquímica e Meio Ambiente da UFBa, (ronaldo@ujba.br); Pós-Graduação em Geologia da UFBa,;
3Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBa, PIBIC e 4Curso de Geologia da UFBa, PIBIC

As drenagens do entorno do "Lixão de Canabrava", situado
a I O Km do Centro de Salvador, Estado da Bahia, receberam o
chorume originado dos resíduos, modificando a composição de
suas águas e a mineralogia dos sedimentos ativos de corrente.

Quando o chorume penetra em um curso d'água, todos os
seus componentes estão sujeitos a uma diluição na mistura, po-
dendo promover desde uma atenuação das concentrações até a
precipitação de seus constituintes. O principal fator que interfe-
re no processo de diluição é a relação entre a quantidade de cho-
rume e a quantidade de água na drenagem, e na precipitação,
além da diluição, as mudanças de pH, Eh, principalmente pelo
aporte de oxigênio dissolvido (OD), aumentado com o gradien-
te do leito do curso d'água.

A precipitação de ferro, dentro do chorume, é muito dificil
de ser observada. Caso elà aconteça os cálculos de saturação
mostram que está precipitação seria muito localizada, como, por
exemplo, em zona reduzida e em presença de sul fetos, uma su-
persaturação de FeS pode ser evidenciada ou mesmo a precipi-
tação de siderita (FeC03). Mas, se o ferro dissolvido migrar na
direção de zonas oxidadas, a precipitação de ferrihidrita pode
acontecer. Estas reações de precipitação de ferro (lII) mostram
que ela pode acontecer do próprio ferro (lII) que pode migrar,

no ambiente anaeróbico, encapsulado pela sílica.
O ferro, no chorume, é submetido, nonnalmente, às reações

de redox. As concentrações de diferentes espécies de ferro são
detenninadas por diferentes processos, envolvendo a taxa de
diluição, a dissolução por componentes abióticos dos minerais
presentes dentro do sedimento, a troca de íon, a precipitação e a
complexação pela matéria orgânica.

Em Canabrava, o cloreto apresenta uma boa correlação com
a Demanda Química de oxigênio (DQO) e com o oxigênio dis-
solvido (OD), pennitindo que a evolução da matéria orgânica e
da taxa de diluição possam ser observadas através das análises
de cloreto. Nas drenagens, após uma distância de aproximada-
mente de 400m do lixão, os líquidos dos córregos ficam mais
claros, os sedimentos de fundo mais avennelhados, registrando-
se o aumento em OD, caracterizando uma precipitação do ferro
e implicando em (co)precipitações de metais pesados. Outros-
sim, os DRX dos sedimentos coletados nesses locais mostram a
presença de caolinita, quartzo, goethita e ferridrita. Esta, regis-
trada pela primeira vez, segundo literatura consultada, em cór-
regos sob influência de chorume.

Palavras-chave: geoquímica, lixo, resíduos, chorume, fer-
ro, metais pesados.
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o "Lixão de Canabrava", situado a 10 Km do Centro de
Salvador, Estado da Bahia, posicionado sobre solos da Forma-
ção Barreira, recebeu, por quase 30 anos, os resíduos sólidos do
município e circunvizinhos, gerando chorume. Este é forte re-
dutor, contendo altas concentrações de matéria orgânica e, con-
seqüentemente, com uma grande capacidade para doar elétrons
durante as reações de redox.

Em zona aeróbica, o ferro está presente nas argilas e sob a
forma de óxidos e hidróxidos nos sedimentos. O Fe3+, desses
materiais, pode ser uma importante fonte a ser reduzida pelo
chorume ou uma barreira geoquímica a ser transposta com o
tempo, afetando, também.,a demanda por oxigênio no meio. Mas,
as espécies dissolvidas deste e de outros elementos associados,
foram observadas em concentrações progressivamente decres-
cente com o aumento da idade do depósito. Entretanto, nQLixão
de Canabrava, os resultados apresentam elevações progressivas
dos teores de ferro, acompanhados por outros elementos.

Dados de literatura mostram concentrações elevadas de ferro
no chorume, associadas aos sedimentos. Os processos de redox e
a dissolução dos óxidos pelos componentes abióticos, promovem
um aumento na concentração de ferro. Esta dissolução pode acon~
tecer preferencialmentena base do depósito,mas também em partes
intermediárias. A importância da redução dos óxidos e hidróxidos

varia de acordo com a natureza dos minerais.
A precipitação de ferro, dentro do chorume, é muito difícil de

ser observada. Caso ela aconteça, os cálculos de saturação mostram
que esta precipitação seria muito localizada. O comportamento do
ferro (lI), frente às reações de troca de íon, seria semelhante ao
do cálcio (valências idênticas e raios iônicos comparáveis). A
redução e a complexação do ferro (Fe2+), com ligações orgânicas,
facilita sua migração no meio e, considerando-se a grande
capacidade redutora do chorume, pode até permitir alcançar a
supersaturação sem que qualquer precipitação tenha lugar.

Em Canabrava, os DRX obtidos para o material de em-
préstimo, sob diferentes influências do chorume, mostram
uma gradativa diminuição da cristalinidade do seu conteúdo,
quanto maior for o tempo de contato com o chórume. Desta
forma, o ferro contido no material de empréstimo, associado
a óxidos e ao material argiloso, é progressivamente
transformado e solubilizado, contribuindo diretamente para
a composição do chorume e indiretamente pela liberação
dos elementos associados no material original. Esses dados
são confirmados pelos resultados obtidos nas análises
químicas do chorume.

Palavras-chave: geoquímica, lixo, resíduos, chorume, fer-
ro, metais pesados.

BALANÇO DO FÓSFORO, OXIGÊNIO DISSOLVIDO E CLOROFILA A NA FOZ DO RIO PACOTI

Bezerra, C.Q.P.(I) (2); Freire, G.S.S.(I); Aquino, M.D.(3); Pinheiro, R.D.(I) (4); Queiroz, A.M.,(5); Silva, R.A.C.(I)
(I)Laboratório de Geologia Marinha e Aplicada-UFC, (2)Mestrado em Recursos Hídricos-UFC, (3)DEHA-UFC, (4)Mestrado
em Geociências-UFRGS, (5)PRODEMA-UFC

Os estuários são ambientes costeiros que representam muito
mais que apenas o encontro do rio com o mar. Eles são um im-
portante ponto de transporte de nutrientes para os oceanos. O
fluxo e refluxo das marés faz do sistema estuarino um importan-
te exportador de nutrientes. O Estado do Ceará, apesar de apre-
sentar áreas estuarinas consideráveis, ainda são muito escassas
as informações que se tem sobre esses ambientes. Por conta dis-
so, escolhemos um de seus estuários como objeto do nosso tra-
balho. O estuário do Rio Pacoti, localizado a nordeste do Esta-
do, delimitado pelas coordenadas 3053'15" e 3055'0" de latitu-
de Sul e 38022'30" e 38026'15" de longitude Oeste, por ser um
local de fácil acesso e uma área sujeita a crescentes impactos
humanos, apresentou condições favoráveis para o desenvolvi-
mento da nossa pesquisa. A área possui uma bela paisagem lito-
rânea e em suas proximidades estão situados pequenos núcleos
urbanos, onde predominam muitas atividades de lazer e de tu-
rismo. Com relação as áreas de mangue, estas são muito pobres
e uma parte considerável da sua vegetação passou por um pro-
cesso de desmatamento para a implantação de salinas, que atu-
almente se encontram desativadas. Além disso, os manguezais
sofrem ação de assoreamento, proveniente não só da migração
natural das dunas como também das atividades de especulação
imobiliária que ocorrem em suas proximidades. O movimento
das dunas gera também a formação de inúmeros bancos de areia
na desembocadura do rio, que constantemente mudam a morfo-
logia da área. A maior característica climática da região é a pre-
sença de duas estações pluviométricas bem diferenciadas, uma

com precipitações de curta duração e outra com estiagem prolon-
gada. O principal ponto abordado se refere a dinâmica e ao balanço
dos nutrientes na foz do Rio Pacoti, com ênfase para o fósforo,
clorofila a e oxigênio dissolvido. Foram realizadas estações de
correntometria nas duas estações predominantes, com duração
de 25 horas, em um ponto próximo a desembocadura.
Simultaneamente, foram efetuadas coletas de amostras de água
em intervalos de I hora, em três profundidades, superfície, meia
água e fundo. As amostras coletadas eram acondicionadas em
garrafas plásticas e imediatamente resfriadas até chegarem ao
laboratório, onde seriam realizadas as análises. Os resultados
até então obtidos nos mostram que essesparâmetros apresenta-
ram um comportamento bastante interessante em relação a vari-
ação da maré. A análise do fósforo mostrou que esse elemento
se distribui de forma muito variável, com concentrações com-
preendidas entre 0,013 mmol/L e 0,933 mmol/L, apresentando
em média um balanço de 34,77g de material exportado. Os re-
sultados obtidos para a clorofila a fícaram em tomo de I, 19K9
de material exportado. O oxigênio dissolvido, no entanto, apre-
sentou valores mais uniformes entre 3,61mI/L a 4,83ml/L, no
período seco e 3,93mI/L a 5,2OmI/L,próximo ao período chuvo-
so. O comportamento do oxigênio dissolvido depende não só da
insolação, como da movimentação das águas que é muito inten-
sa no local onde se realizam as medições. O estuário, por ser um
ambiente de transição, nos mostra o quão importante o estudo
de seus componentes e das interferências ao qual se encontra
sujeito.
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The Iron Quadrangle is known as the most important gold

province in Brazil. During the last three centuries ca. 1,300 t Au

were produced in the Iron Quadrangle, along with a great amount

of arsenic as mining wastes leading to the present environrnent

and human health concems. Geochemical data for the three most

important river basins in the region with focus on surface wateI'

and stream sediment monitoring are presented here. Samples of

primary and oxidized sulfide ores as well as of tailings and groun-

dwater from the major gold mines were also studied to assess

the environmental risks at specific areas. The highest arsenic

concentrations in water and stream sediments occur in the vici-
nity of mining areas. In surface water, up to 300 mgIL As were

found whereas the As contents in stream sediments were in the

range of20 to 4,000 mglkg. A number of surface and groundwa-

ter samples were tested for As3+/ As5+ concentrations ratios yi-
elding values in the interval of 1.1O-I to 4.10-2, at least six or-

der of magnitudes greater than those calculated by a theoretical

geochemistry model. River sediments were submitted to a lea-

ching procedure with diluted acetic acid showing maximal arse-
nic release from I to 4% ofthe original total As in the samples.
During this study several point sources for arsenic pollution were
detected. The As mobility associated with ore deposit weathe-
ring could be traced in somecIosed gold mines by observation
of in situ pyrite and arsenopyrite oxidation, precipitation of sco-
rodite and gippsite, arsenic adsorption onto goethite and final
liberation of As into underground and surface water. This pro-
cess is likely to produce large volumes ofmine effiuents contai-
ning total As and trivalent As up to 2890 mglL and 80 mglL,
respectively. Although" the current mines operate according to
the legislation anddo not contribúte significantly to contamina-
tion of rivers, there are potential risks for As hazards in some
areas induced by, for instance, the dispersion of old tailings by
flooding, occupation of poisoned soils for settlements and occa-
sional consumption of contaminated surface and groundwater.

Acknowledgements: Fapesp grants 95/06401-7, 96/07839-
9,97/14446-6 e 97/10885-5

SITUAÇÃO AMBIENTAl NOS ARREDORES DOS FORNOS DE CAlCINAÇÃO

NA PRovíNCIA PAíNS-ARCOS-DORESÓPOLlS, MG, BRASIL

Cristiano Borghettj1; Adolf Heinrich Horn1; Kacia Maria Moraes MonteiroJ

I - IGC-UFMG - Núcleo Geoquímica Ambiental- Doutorando
2 - DeGel/CPMTC-IGC-UFMG; 3 - CPMTC

A área de trabalho está inserida na porção sudoeste do Esta-
do de Minas Gerais, na micro-região de Formiga e junto ao dis-
trito de Córrego Fundo. Na região afloram rochas calcárias, per-
tencentes à Formação Sete Lagoas do Grupo Bambuí, represen-
tam uma seqüência carbonatada com intercalações subordina-
das de metapelitos e rochas do Complexo Granito-gnaissico na
parte sul da área de Interesse. A região de Córrego Fundo-Pains
apresenta inúmeras atividades relacionadas à exploração das
rochas carbonáticas. Estas atividades, que se iniciaram na déca-
da de 60, produzem resíduos que se encontram nos solos. A ati-
vidade mais poluidora é a queima do caleário nos fomos para
obtenção da cal. Nesta queima, usou-se por vinte anos, refugos
das industrias químicas de MinasGerais e São Paulo. A queima
destes resíduos causou o aumento da poluiçãoatrnosférica que
conseqüentemente deposita material sobre a superficie.

Estudaram-se as concentrações de metais pesados e de ele-
mentos selecionados (Ba, Cd, Pb, Co, Cr, Cu, Ni e Zn) em amos-
tras de solos da região Córrego Fundo-Paíns. Amostraram-se
(1-5kg) cerca de 120 pontos numa malha de 500x50Om. Das
amostras foi separado a fração mais fina do solo «0.088mm) e
determinado a composição química com o método Fluorescên-
cia de raios X. Os resultados obtidos foram utilizados para in-
vestigar os seguintes itens:
I. Anomalias significativas;
2. Relação das concentrações com valores limites da literatura;
3. Relação das concentrações em relação às fontes, naturais ou

antrópica;
4. Concentração em relação à composição do substrato;
5. Fatores que de distribuição.

I. Verificou-se um enriquecimento do solo com elementos pro-
vindos da erosão/intemperismo dos calcários do Grupo Bam-
buí (Zn, Pb, Ba, Fe203, MnO) e da atividade antrópica (Cd,
Pb, Co, Ni, Cr). Os concentração dos elementos depende do
tipo de solo ou da localização em relação às usinas de calei-
nação;

2. Os fatores verificados que distribuem os contaminantes são
o vento e a chuva;

3. Com a aproximação às usinas aumenta o teor de contamina-
ção;

4. Os solos nos lugares mais altos próxima das usinas, têm con-
centração de elementos pesados elevada (direção do vento);

5. As concentrações dos metais do grupo do ferro são correla-
cionadas com a concentração dos óxidos e hidróxidos de Fe
e Mn no solo;

6. Na região com atividades agrícolas os valores são geralmente
elevados devido à utilização da cil1?:ana adubação;

7. Utilizando os fatores de contaminação (FC) e de geoaccu-
mulação (Igeo) mostra-se cIarli\1lente um enriquecimento
causada pelas atividades da queima, principalmente dos ele-
mentos Cd, Pb, Cu e Co (classe Igeo 2 4).
Apoio: FAPEMIG, Fundo Fundep, GAGEA, CPMTC
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A atividade garimpeira na região Amazônica tem sido apon-
tada ao longo das duas últimas décadas como a principal via de
emissão de Hg para o ambiente e sua presença nos sistemas aqu-
áticos têm promovido a exposição de populações humanas atra-
vés da ingestão de organismos contaminados. No entanto, a sua
presença em regiões sem registro de atividade garimpeira, têm
estimulado a discussão sobre a possibilidade da contribuição
relativa de outras fontes. Neste contexto, com objetivo de avali-
ar os teores elevados de Hg detectados na ictiofauna local, foi
realizado um estudo no Estado no Acre para avaliar os teores de
Hg no meio fisico (sedimentos de fundo, material particulado
suspenso, água, peixes e solos) e as condições de saúde dos in-
divíduos residentes na cidade de Rio Branco, através de uma
amostragem populacional entre os setores censitários.

As amostras de sedimentos de fundo, material particulado,
solos, água, peixes foram coletadas nos rios Acre, Purus e tribu-
tários. Para quantificação de mercúrio total nos diferentes mate-
riais foi utilizado o método de digestão ácida e determinação
por Espectrometria de Absorção Atômica com sistema de gera-
ção de vapor frio de Hg . Os teores de Hg nas amostras de água
foram abaixo do limite de detecção do método (1 ng Hg).

Os valores médios de pH no rio Acre e tributários foram de
6,73 e 6,67, respectivamente, indicando um meio levemente áci-
do, os valores médios de CE de 412 ms/cm, os sólidos totais
dissolvidos de 245,27 mgll, nos afluentes foram ligeiramente
mais elevados média de 249,57 mg/l. Os teores médios de Hg

nos sedimentos foram da ordem de 0,042 mgHglg, com varia-
ção entre 0,001 e 0,184 mgHglg. O Material Particulado apre-
sentou média de 0,060 mgHg/g. Nas amostras de solo do hori-
zonte superficial o teor médio de Hg não ultrapassou 0,077
mgHglg, e nas amostras de profundidade foi da ordem de 0,117
mgHglg. Nas concreções ferruginosas a média foi de 0,190
mgHg/g e no material fossilizado média de 0,379 mgHglg. Pei-
xes não camívoros apresentaram média de 0,115 mg/g. enquan-
to que a média dos carnívoros foi de 1,287 mg/g. A média no
tecido capilar foi de 2,418 mglg.

Apesar dos teores nos materiais ambientais encontrarem-se
dentro da faixa de normalidade para áreas amazônicas, obser-
vamos que os processos de biogeoquímicos proporcionam uma
acumulação natural de Hg que se reflete nos teores em peixes
carnívoros da região e que por sua vez consumidos pela popu-
lação confere uma média de 2,418 mglg no tecido capilar, sen-
do que 91,4% da população permaneceu na faixa até 6,0 mglg-
quando então se considera que estão fora da faixa de risco - e
apenas 8,6% da população com teores entre 6,18 e 72,26 mglg
e média de 11,67 mglg, considerados dentro da faixa de possibi-
lidades de vir a ter problemas de saúde relacionados a esses teo-
res. Concluiu-se que vários fatores podem determinar a presen-
ça de valores alterados de Hg, na região a contribuição litogêni-
ca, a contribuição atmosférica, associadas aos processos de bio-
disponibilidade para a biota, além da dieta alimentar da popula-
ção.

COMPORTAMENTO DE METAIS PESADOS EM SOLOS NA REGIÃO DO VALE DO RIBEIRA (SP)

Patrícia de Souza Braga & Bernardino Ribeiro Figueiredo
Instituto de Geociências (IG) UNICAMP

O estudo do comportamento de metais pesados em solos é
um dos principais temas de pesquisa em muitos paises, devido ao
potencial tóxico que os mesmos podem apresentar para o meio
ambiente e de forma indireta para o homem. A partir do entendi-
mento do comportamento dos metais em solos é possível planejar
estratégias de prevenção e remediação de contaminação em áreas
que apresentem anomalias naturais ou artificiais de alguns destes

metais. Este estudo contém dados sobre o comportamento de As,
Pb, Zn e Cu em solos que apresentam anomalias geoquímicas
positivas localizados na Faixa Piririca, entre as cidades de Iporan-
ga e Eldorado (Vale do Ribeira, SP). Segundo estudos realizados
pela CPRM e outros autores, na região do Piririca afloram meta-
pelitos carbonáticos e subvulcânicas básicas mesoproterozóicas
do Grupo Açungui que hospedam filões auríferos e sulfetados,
dispostos concordantemente à orientação do pacote metassedi-
mentar (NE) além de granitóides neoproterozóicos. Foram cole-
tadas amostras de solos ao longo de cinco perfis, localizados nas
proximidades das mineralizações, e os materiais foram analisa-
dos por fluorescência de raios X (FRX) e a difratometria de raios
X (DRX). As amostras referentes ao horizonte A de cada um dos
perfis foram ainda submetidas a ensaio de extração seletiva e de-
terminação de pH utilizando-se uma adaptação do Método 13 11
(Toxicity Characteristic Leaching Procedure, USA-EPA) com o
intuito de avaliar a mobilidade e biodisponibilidade dos metais
nos solos. Os resultados químicos, demonstraram que 3 perfis
apresentam anomalias geoquímicas para um ou mais metais. As

concentrações variam de 215 a 3200 ppm para As, 159 a 1310
para Pb, 122 a 496 ppm para Cu e 102 a 975 para Zn, sendo a
media para solos não contaminados de 40 ppm (As), 30 ppm (Pb),
20 ppm (Cu) e 50 ppm (Zn). A caracterização mineralógica dos
perfis de solos, indicou que as fases dominantes são quartzo, oxi-
hidróxidos de Fe e minerais do grupo da argila, como caulinita,
montrnorillonita, smectita, illita, dentre outros. Em menores pro-
porções ocorrem carbonatos de Fe, rutilo, além de muscovita. Os
resultados de biodisponibilidade indicaram que para ataques com
ácidos fracos, a quantidade de metal disponível é muito pequena,
tendo ficado algumas vezes abaixo do limite de detecção do equi-
pamento. A integração de dados químicos e mineralógicos sugere
que o comportamento observado tanto para os elementos maiores
quanto para os metais pesados está relacionada as variações das
condições fisico-químicas ao longo dos diferentes perfis. Foram
observados comportamentos geoquímicos similares para As e Pb,
assim como altas correlações positivas. De forma geral, apesar
das concentrações para os 4 metais estarem acima da média pre-
vista, a disponibilidade dos mesmos é praticamente nula para as
condições fisico-químicas atuantes no meio. Estas condições fa-
vorecem a retenção destes metais nas camadas mais superiores
dos perfis de solo e explicam as baixas concentrações de metais
em águas superficiais encontradas atualmente nas drenagens da
região.

Os autores agradecem o apoio da Fapesp nos processos nos.
99/10845-9 e 97110885-5
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A avaliação da contaminação da água, solo e sedimentos

efetuada na área e no entorno do arroio Peão é interessante, de-

vido à presença de variadas fontes de contaminação como in-
dústrias e redes de esgoto às suas margens, que podem eventu-

almente dispor seus resíduos líquidos e/ou sólidos diretamente

no meio ambien~e. Para melhor compreender a dinâmica das
contaminações, realizou-se em periodos distintos duas amostra-
gens de águas e uma de sedimentos de corrente em quatro pon-

tos escolhidos estrategicamente no arroio Peão, e duas de águas

no rio dos Sinos a montante e jusante da foz do arroio.
Para avaliar e classificar as águas, foram utilizadas variá-

veis clássicas como alcalinidade, turbidez, cIoretos, oxigênio dis-

solvido (OD) entre outras e metais (Cr III, Cr VI, Ni, Pb, AI, Fe)
por espectrometria de emissão (lCP/ AES), sendo o Cr VI consi-

derado um perigoso elemento tóxico. Os resultados das análises

nas águas do arroio foram comparados com os níveis determi-

nados pelo CONAMA e USEPA, os quais permitiram classifi-

cá-Ias como pertencentes a classe 4 conforme legislação vigente
(CONAMA), ficando assim destinadas à navegação, à harmo-

nia paisagística e aos usos menos exigentes. Isto pelo fato de
que, dentre as dezenove variáveis utilizadas e que possuem clas-

sificação no CONAMA, sete (maioria relacionada ao lançamento

de esgotos) apresentaram-se com resultados acima dos limites

estabelecidos para a classe 3. Porém, no artigo 20 (f) da referida
resolução enquanto não forem feitos os enquadramentos, as águas
doces serão consideradas classe 2.

Para os sedimentos, os mesmos metais já citados foram ana-
lisados, onde todas as amostras apresentaram um comporta-
mento crescente nas concentrações de metais do Ponto I (ba-
ckground) em relação ao Ponto 4 (próximo ao curtume). Pre-
vendo esta situação, decidiu-se ainda por concentrar os estu-
dos em uma área alvo (curtume), supostamente poluída, que
permitisse o controle sistemático de uma eventual pluma de
contaminação, empregando-se métodos diretos (análise quí-
mica de amostras de solo) e indiretos de prospecção (geofisica
por resistividade elétrica e Geo Radar). Embora não tenha sido
possível a correlação dos dados obtidos por estes métodos, no
que diz respeito às contaminações, uma vez que as análises de
metais pesados no solo apresentaram-se bastante homogêneas
em todos os quatro pontos amostrados, as técnicas geofisicas
detectaram uma zona de anomalias condutivas e eletromagné-
ticas com padrões distintos dos definidos para águas subterrâ-
neas logo abaixo da superfície do nível freático. Finalmente,
ficou evidente que para a qualidade das águas do arroio, o que
influencia de forma mais negativa é o lançamento de esgotos
sem tratamento prévio.

TROCADORES IÔNICOS NATURAIS: RETENÇÃO DE CÁDMIO(II) PELA ZEÓLlTA ESCOLECITA

Wagner Alves Carvalho & Ronaldo Luiz Mincato

Curso de Bacharelado em Química Tecnológica - Faculdade de Química - Centro Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias
da PUC-Campinas. Campus !, Rod. D. Pedra !, km 136, Parque das Universidades, Campinas -

SP, CEP 13086-900.

INTRODUÇÃO: As zeólitas ocorrem comumente na forma
de macrocristais bem definidos nas cavidades e fraturas de ro-
chas vulcânicas e sub-vulcânica, a partir dos fluídos e soluções
aquosas dos estados tardios da atividade magmática. Dentre as
espécies de zeólitas encontradas na Província Ígnea Continental
do Paraná, no sul do Brasil, está a escolecita, coletada em Morro
Reuter, no Rio Grande do Sul, e caracterizada em trabalhos an-
teriores [1]. O mineral pode ser usado na industrialização de
mais de 20 produtos, entre eles fertilizantes, filtros e produtos
de saneamento. Uma aplicação de grande interesse ambiental
está relacionada a sua capacidade de retenção de metais pesados
por troca iônica, avaliada neste trabalho para o cátion cádmio(II).

A troca iônica tem sido empregada como um importante proces-
so de remoção de metais em efluentes de indústrias químicas,
eletrônicas, metalúrgicas e outras onde o descarte de metais tó-
xicos pode ultrapassar os limites legais.

EXPERIMENTAL: Alíquotas de Ig da zeólita escolecita
foram postas em contato com 60 mL de soluções contendo Cd(II)
em concentrações variando de 10 a 5000 ppm. O sistema foi
mantido sob agitação constante, por 24 horas. Após o material
sólido foi separado e o metal foi quantificado na fase líquida.

RESULTADOS: A zeólita escolecita, com fórmula estrutu-
ral NaO,3CaI,OAI2,OSi3,00IO.3H20, demonstrou elevada ca-
pacidade de adsorção. O cátion cádmio(II) foi eficientemente
removido, quando presente em baixas concentrações. Para uma
concentração inicial de 10ppm, a retenção foi de 97,3%. Com o
aumento da concentração inicial a porcentagem de retenção de

metal foi reduzida, embora a capacidade de troca iônica teórica
da zeólita não tivesse sido atingida. Em uma amostra contendo
250 ppm de cádmio(II) a retenção foi de 58,8%. Este comporta-
mento é esperado, uma vez que a capacidade teórica máxima de
troca catiônica nem sempre pode ser alcançada, em parte devido
à existência de sítios catiônicos inacessíveis nesses mat!:riais.
Em concentrações superiores, observa-se uma retenção maior
do que a teoricamente esperada. No caso, a retenção em uma
amostra contendo 5000 ppm de cádmio(II) foi de 39,9%. Esta
tendência pode ser explicada pela formação de multicamadas na
superficie da zeólita, que é favorecida pelo aumento da concen-
tração de cátions no meio reaciona!. Mesmo considerando os
bons resultados de adsorção obtidos até o momento, a viabilida-
de de utilização comercial deste material natural depende ainda
de uma avaliação da possibilidade de regeneração da zeólita e
de recuperação do metal adsorvido.

CONCLUSÕES: OS resultados indicam a elevada capaci-
dade de retenção de cádmio(II) pela escolecita natural, o que a
toma potencialmente útil para aplicação no controle ambienta!.

AGRADECIMENTOS: Á CEAP/PUC-Campinas pelas bol-
sas de IC concedidas.

[1] BOSSO S.T.; AMANTE, A.M.S.; MARTINS, R.A.;
TORNIZIELLO, T.M.P.; CARVALHO, W.A.; MINCATO, R.L.
Capacidade de Troca Iônica de Escolecitas Naturais da Provín-
cia Ígnea Continentaldo Paraná e Potencialidadesno Controle
Ambiental, Anais do II Congreso Uruguayo de Geologia, 1998,
323-324.
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PARÂMETROS FíSICO-QuíMICOS/PROSPECTIVOS NO ENTORNO DE BRASíLlA E O IMPACTO AMBIENTAL
NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS CORUMBÁ E SÃO BARTOLOMEU

E.M. Cavalcanti (eron2cprm.gov.br), Eric.S. Araújo (geremigo@terra.com.br) e G.J.Machado (gmachado@cprm.gov.br)
Serviço Geológico do Brasi/- CPRM

INTRODUÇÃO

No Projeto Informações para Gestão Territorial- BRA-
SÍLIA fez-se a coleta de sedimentos de corrente e água em
131 estações de amostragem em 08 folhas I: 100.000; em
drenagens com área de captação em torno de 50 km2; nos
córregos e ribeirões que cobrem a área em estudo. A água
é o elemento essencial a vida, seus múltiplos usos são in-
dispensáveis a um largo espectro das atividades humanas,
onde se destacam: o abastecimento público e industrial, a
irrigação agrícola, a produção de energia elétrica, as ativi-
dades de lazer e recreação. Porém, a crescente expansão
demográfica e industrial, observada nas últimas décadas,
trouxe como conseqüência o comprometimento das águas
dos rios, lagos e reservatórios. Tornando vital preservá-Ia.
Os trabalhos mais recentes do Serviço Geológico do Brasil
- CPRM, na área de geoquímica ambiental/prospectiva,
estão sendo direcionados não só, para detecção de depósi-
tos minerais, mas aplicados a estudos da distribuição espa-
cial, dos excessos e das carências dos elementos químicos
de origem natural ou antropogênica. Na região pesquisada,
visou-se, principalmente, as bacias dos rios Corumbá e São
Bartolomeu, onde constatou-se a poluição em rios: Corum-
bá, Areias, Preto, Descoberto, córrego Salobro e sua mani-
festação impactante no Alagado e no córrego Olaria.

METODOLOGIA DO TRABALHO

O reconhecimento geoquímico feito pela amostragem de
sedimentos de corrente e água, com a finalidade de determinar a
abundância e dispersão dos elementos químicos nesses meios
amostrados, mostrou indicadores de contaminação natural ou
poluição provocada no meio ambiente por atividade antrópica.
Os dados estão sendo arquivados num banco de dados, em for-
mato txt. As análises químicas realizaram-se nos Laboratórios
de Análise Minerais - LAMIN, da CPRM( cromatografia de
íons - ânions ) e na Bondar Clegg ( ICP/AES - 36 elementos-
sedimentos e cátions ). Nos pontos de amostragem da água, co-
letou-seinformaçõesdosparâmetrosfísico- químicos( condu-
tividade, turbidez, oxigênio dissolvido, temperatura e salinida-
de). A relação entre estes parâmetros forneceu subsídios para
determinar córregos poluídos e/ou em via de poluição.

CONCLUSÕES

A metodologia adotada atingiu os objetivos, onde detectou-
se nas regiões de Cocalzinho, Corumbá de Goiás, Anápolis e
Padre Bernardo, altas concentrações de nitrato ( rio das Areias -
ES-A-(217,3 mgll), rio Corumbá - ES-A-107-(272 mg/I), rio
Salobro - EM-A-OI(362,3 mg/I), rio Preto - ES-A-1l5(199,5
mgll)) entre outros, sendo que, após verificação de campo cons-

tatou-se a contaminação provenientes de redes de esgotos, ce-
mitérios e matadouros clandestinos.

UTILIZAÇÃO DE ANÁLISES GEOQuíMICAS PARA A IDENTIFICAÇÃO DA ORíGEM DE DERRAMAMENTOS DE ÓLEO

J.R. Cerqueira, s.M. Barbanti
Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A. Miguez de Mello (CENPES/PETROBRAS)

As operações da indústria do petróleo estão sujeitas a aci-
dentes que podem ocasionar perdas e vazamentos de óleo, como
os causados por navios petroleiros, equipamentos de produção
offihore e onshore e em casos de degradação de tubulações e
oleodutos. As ocorrências de derramamentos de óleo quase sem-
pre geram ações judiciais entre as companhias de petróleo, am-
bientalistas e órgãos governamentais.

A habilidade de se caracterizar a fonte de um derramamento
de óleo é vital para a plena execução dos procedimentos de con-
trole da poluição e para a redução dos desastres ecológicos. A
identificação da fonte do vazamento é feita, usualmente, através
da análise de numerosos parâmetros geoquímicos que podem
ser usados para comparar as amostras do óleo derramado com
amostras coletadas nas fontes suspeitas.

O Centro de Excelência em Geoquímica (CEGEQ) do
CENPES, tradicionalmente tem sido acionado sempre que um
derramamento de óleo ocorre em território nacional, por solici-
tação de órgãos da PETROBRAS ou governamentais. Indepen-
dentemente da extensão do derramamento, um estudo geoquí-
mico é sempre realizado com o intuito de caracterizar e identifi-
car a amostra do óleo em questão.

Para a identificação da origem dos derramamentos de óleo
utiliza-se a mesma metodologia empregada em geoquímica nas

pequisas para exploração do petróleo, tais como:
cromatografia gasosa:

para a identificação do produto derramado (se petróleo ou
derivado),

cromatografia líquida:
para separação das frações de hidrocarbonetos alifáticos, hi-
drocarbonetos aromáticos e resinas + asfaltenos,

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas:
objetivando a caracterização dos marcadores biológicos (bi-
omarcadores ),

espectrometria de massas:
para determinação da razão de isotópos estáveis de carbono.
Além da interpretação geoquímica dos resultados analíti-

cos, é realizada também uma análise estatística dos parâmetros
obtidos das análises, o que na maioria das vezes leva à
identificação da origem do derramamento, mesmo que não se
disponha de amostra da fonte poluidora suspeita, já que o
CEGEQ dispõe de um banco de dados onde encontram-se
arquivados resultados de análises de petróleos do mundo todo,
além de diversos produtos.

Os procedimentos de amostragem, transporte, preparação e
análise de amostras de óleo derramado e elaboração e emissão
do relatório de resultados são padronizados.
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A metodologia empregada na investigação do solo, sub-
solo e águas freáticas por meio de sondagens diretas em áre-
as que apresentam indícios de contaminação por hidrocarbo-
netos, é de suma importância para qualificar e quantificar a
origem do produto da contaminação. Este método foi aplica-
do em cinco casos em que verificou-se indícios de contami-
nação por hidrocarbonetos, revelados pelas análises quími-
cas de hidrocarbonetos totais de petróleo na água coletada
nos poços de monitoramento. Caracterizados os aspectos ge-
ológicos e hidrogeológicos locais, determina-se a velocidade
e a direção de fluxo das águas subsuperficiais e consequente-
mente dos contaminantes, a fim de avaliar a área de abran-

gência pela suposta contaminação, tal como indicada pela
análise preliminar dos poços de monitoramento. Quando con-
firmada a contaminação são então propostas medidas de re-
mediação ou monitoramento, visando garantir a não altera-
ção das condições ambientais da área. Para aprimorar esta
metodologia, buscou-se por critérios que contribuíssem para
uma melhor compreensão do comportamento dos contami-
nantes em subsuperfície, ou seja, procurou-se detalhar as ca-
racterísticas litológicas em diferentes áreas para correlacio-
ná-Ias com determinados padrões de desenvolvimento das
contaminações, sendo que na maioria dos casos foi possível
verificar uma nítida relação entre estes fatores.

O FECHAMENTO DEFINITIVO DE MINAS E USINAS DE URÂNIO.

Moacir Ciprianil; Luiz Augusto Milani Martins2

1 - Comissão Nacional de EnergiaNuclear,Doutorando na área de Administração e Política de Recursos Minerais - Instituto de
Geociências - UNICAMP; 2 - Instituto de Geociências - Departamento de Administração e Política de Recursos Minerais - UNICAMP

o primeiro empreendimento de lavra e tratamento de miné-
rio de urânio a operar no Brasil, localizado no município de
Caldas - MG, teve sua operação iniciada em 1982 e encerrada
em 1997. A Indústria Nucleares do Brasil S.A., atual proprietá-
ria do empreendimento, já anunciou que estava se preparando
para o fechamento definitivo do mesmo.

A desativação de minas e usinas de urânio é uma atividade que
tem requerido do govemo e da sociedade de diversos países uma
tomada de posição. Além das variáveis ambientais econômicas e so-
ciais nonnalmente integrantes do processo de desativação de um
empreendimento mineml, há que se levar em conta que a utilização
seqüencial do solo paro outros atividades tem outros complicadores
como: a necessidade de descontaminação mdioativa do local e de
equipamentos; a necessidade do confinamento do material mdioati-
vo por longo período de tempo evitando sua libemção paro o meio
ambiente; e, a necessidade de monitomção do local até a demonstro-
ção que o mesmo não oferece riscos de contaminação do meio ambi-
ente e paro os novos usuários do local. Além disso há que se levar em

conta também, o medo do desconhecido que perrneia a cabeça das
pessoas e as incertezas das conseqüências futuros que penneia a cons-
ciência de cientistas e pesquisadores e fonnadores de opinião.

No trabalho é apresentado um resumo dos procedimentos
legais, regulatórios e tecnológicos adotados pela Austrália, Ca-
nadá, EUA, França para o fechamento de suas minas e usinas de
urânio e discutidas as dificuldades enfrentadas e as soluções
adotadas por esses países durante esta etapa do ciclo de vida do
empreendimento. É feita também uma avaliação de como o Bra-
sil vem se preparando para enfrentar esse desafio que, devido às
caracteristicas geológicas e tecnológicas do empreendimento,
deverá ser um marco para a indústria de mineração.

É discutido também a utilização algumas ferramentas paro facili-
tar aos profissionais dos diferentes grupos de interesses, envolvidos
na tomada de decisão no sentido de diminuir os impactos sociais,
ambientais e econômicos adversos, durante e após o fechamento como
por exemplo a diminuição do tempo despendido no processo e o
aumento da segumnça e da eficácia das decisões tomadas.

ENTRADAS NATURAIS E ANTROPOGÊNICAS EM PRECIPITAÇÕES
NA BACIA DO RIO CORUMBATAí, SÃO PAULO

Fabiano Tomazini da Conceiçãol & Daniel Marcos Bonotto2

1 - Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE)/UNESP/Rio Claro. Avenida 24-A n° 1515, c.P. 178,CEP13506-900, Rio
Claro, São Paulo, Brasil e-mail: rstein@claretianas.com.br; 2 - Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE)/UNESP/Rio

Claro. Avenida 24-A n° 1515, C. P. 178, CEP 13506-900, Rio Claro, São Paulo, Brasil e-mail: dbonotto@rc.unesp.br

Amostras de precipitação (águas de chuva) fomm coletadas de
Janeiro de 1998 até Janeiro de 1999 paro a caracterização do pH,
condutividade, oxigênio dissolvido (OD), Ca2+, Na+, Mg2+, K+,
CI-, S042-, N03-, HC03- e P043- na bacia do Rio Corumbataí,
estado de São Paulo (sudeste do Brasil), de maneira a avaliar sua
qualidade. A bacia é extensa (1581 km2), aproximadamente 200.000
pessoas vivem nela, muitas exercendo atividades que contribuem paro
a introdução de elementos/compostos na atmosfem. Os resultados
dessa investigação pennitiram identificar possíveis entrodas antro-
pogênicas responsáveis pela aItemção da qualidade da atmosfem e,
consequentemente, das águas de chuva. Obteve-se uma taxa de de-
posição anual de Ca2+ correspondente a 12,7 gIm2/ano, maior que
de outros regiões industrializadas do mundo, a qual pode ser derivada
de entradas natumis (poeim de origem terrestre) e antropogênicas
(construção civil, explomção de caIcários e fábricas de cimento). Al-
tas taxas anuais de deposição de N03- (6,5 gIm2/ano), S042- (3,2 gI

m2/ano) e CI- (3,2 gIm2/ano) também fomm encontrodas, podendo
ser atribuídas ao tráfico de veículos, combustão de combustíveis fós-
seis (por emissões industriais), queimadas no cultivo de cana-de-açú-
car, volatilização de N originário de fertilizantes e atividades biológi-
cas do solo. Essas altas taxas de deposição deveriam ocasionar acidi-
ficação, porém, a elevada taxa deposicional de Ca2+ controla e neu-
troliza o pH em águas de chuva. Um outro composto considerado foi
o P043- (0,5 gIm2/ano), oriundo de poeiras de solos agrícolas com
fertilizantes. Consequentemente, as altas taxas de deposição anual de
N03- e P043- podem favorecer a eutrofização em sistemas aquáti-
cos na bacia do Rio Corumbataí, de maneira que atenção especial
deve ser dada o esse aspecto nos progmmas relacionados com o seu
desenvolvimento sustentável (desenvolvimento sócio-econômico com
justiça social e em harmonia com o meio ambiente).

Palavras-chave: Poluição atmosférica, química de precipita-
ções, fontes naturais e antropogênicas, uso e ocupação do solo.
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o PROBLEMA DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESíDUOS PRODUZIDOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE
FORTALEZA E O CASO DA EUTROFIZAÇÃO DA LAGOA DO PAPICU - FORTALEZA-CEARÁ.

Epifanio Gomes da Costa
CPRM - Serviço Geológico do Brasil- Residência de Fortaleza

Esta síntese refere-se a observações feitas em áreas de dunas

fixas e móveis, manguezais, riachos, lagoas e lixão do Jangurus-

su, as quais, diante da acelerada ocupação de espaços, represen-

tam ambientes mais ameaçados da Região Metropolitana de For-

taleza (RMF). No caso da lagoa do Papicu, a eutrofização ocorreu

devido ao lançamento de esgoto, tomando o seu espelho de água

encoberto por plantas aquáticas aéreas flutuantes (trama vegetal),.

Semelhantemente, a contaminação do lençol freático por esgoto e

chorume (e necrochorume), ocasionada pelo lançamento de resí-

duos em espaços inadequados, vem-se acentuando, comprome-

tendo a qualidade das águas em poços tubulares, cacimbões, la-

goas, córregos e faixa costeira. Este trabalho tem como objetivo

conscientizar a comunidade e órgãos públicos da necessidade de

implantação de um programa municipal de recic1agem de parte

dos resíduos produzidos na R. M. E, através de coleta seletiva de
papel, papelão, restos orgânicos e metais, tratamento de esgoto da

R. M. E e seleção de espaços adequados para disposição final,
que levem em consideração estudos geológicos, hidrogeológicos

e geomorfológicos, minimizando-se os efeitos nocivos à integri-

dade do aqüífero costeiro. Este trabalho constou de observações

expeditas de campo feitas durante os anos de 1.999 e 2.001 em

barreiro situado nos arredores da Cidade 2000, lagoa do Papicu e

lixão do Jangurussu, além de consultas bibliográficas sobre o tema.

Constatou-se que, para os locais atuais de destinação de resíduos,

como é o caso do lixão de Jangurussu, não foram dirigidos estu-

dos prévios de solo, permeabilidade, topografia, ventos, etc., e
que resíduos líquidos e sólidos são diretamente despejados em

lagoas, córregos e faixa costeira.

HALlTIZAÇÃO DE SEDIMENTOS DE MANGUE NA REGIÃO COSTEIRA DO NORDESTE DO PARÁ

Marcondes Lima da Costal, Hermann Behling!, José Francisco Berredo Reis da Silva], Maria do Perpétuo Socorro Progene4 e
Natalino Valente Moreira de Siqueiral
l Centro de Geociências/Universidade Federal do Pará, 2 ZMT-University of Bremen, Germany,] Coordenação de Ciências
daTterrae Ecologia/MuseuGoeldi,4 SelenMerAs

A zona costeira do nordeste do Estado do Pará é ocupada
por grandes extensões de manguezais, que podem adentrar vári-
os quilômetros no continente. Uma destas zonas mais importan-
tes é a Zona do Salgado, onde a cidade de Bragança e o seu
entorno se destacam pela riqueza em crustáceos e pescados. Além
de sua grande extensão de manguezais, encontram-se extensas
praias oceânicas, muitas delas ainda pouco perturbadas pela ação
humana, como é o caso de Ajuruteua. Praias paradisíacas, cor-
dões litorâneos arenosos, lagos e pântanos, e manguezais cons-
tituem a paisagem desta região. Com a chegada do turismo, ações
antrópicas modernas (estradas e prédio) modificaram a paisa-
gem e atingiram parcialmente os manguezais. Estudos recentes
demonstram que a dinâmica natural vem destruindo os mangue-
zais, como a salinização através de invasões marinhas. O pre-
sente trabalho discute os manguezais suspeitos de alteração an-
trópica nesta zona. Em uma seção de 610 cm (Bosque de Avi-
cennia) foram encontrados sedimentos lamosos, ricos em res-
tos de matéria vegetal e ainda a ocorrência de micro-foramínífe-
ros marinhos. Os estudos de pólen mostram domínio de Rhizo-
fora (80-90%), com Avicennia (2-5%) e Laguncularia (1-2%),
entre muitos outros. A seção estudada tem mais de 2170 14C

anos AP. O pH é neutro a alcalino, exceto nos primeiros 200 em
e aumenta com a profundidade. Isto denota a possível presença
de uma cunha salina abaixo dos 200 cm ou então a reoxidação
de sulfetos na porção superior dos sedimentos. Os sedimentos
são formados principalmente de esmectita, caulinita, quartzo,
além de feldspato (7 a 9%), pirita (6 a 9%), halita (3 a 8%),
jarosita e gipso, identificados por DRX, MEV/EDS e análises
químicas. A composição química caracteriza-se pelos teores ele-
vados de S, CI, Na, K e Mg, em compatibilidade com a minera-
logia. Os elementos traços determinados (Mn, Ni, Co, Cr, Zn)
estão em níveis crustais. A halita ocupa os interstícios da matriz
argilosa e envolve grãos de quartzo tanto maciça como cristais
idiomórficos. Gípso forma cristais menos freqüentes. O elevado
pH e os altos conteúdos de halita mostram que o manguezal do
bosque de Avicennia sofreu íntensa salinização de cima para
baixo em todos os 6,1 m investigados ou através de uma cunha
salina que atingíu os 400 cm inferiores. A salinização também
deve ter introduzido Mg, K e Ca, e que em presença de caulini-
ta, promoveu a formação da esmectita e feldspato. Datações por
radiocarbono mostram que essa salinização iniciou-se antes da
ocupação humana moderna.
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IMPACTO AMBIENTAL NOS RIOS PIRIRIM E GURIJUBA, SETOR COSTEIRO ESTUARINO DO ESTADO DO
AMAPÃ DECORRENTE DA ATIVIDADE BUBALlNA

Wagner José Pinheiro Costa & Luis Maurício Abdon da Silva

Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá/Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro -
gerco@iepa.ap.gov.br

Os rios Piririm e Gurijuba estão situados ao norte do Setor
Costeiro Estuarino do Estado do Amapá, abaixo do rio Aragua-
ri, drenando extensos campos naturais, os quais são utilizados
para criação extensiva de búfalos, representando a principal ati-
vidade econômica desenvolvida na região. Esses campos são
constituídos por sedimentos holocênicos finos (síltico-argilo-
sos), inconsolidados, sob forte influência dos regimes de meso-
marés e dos altos índices pluviometricos, o que Ihes confere ca-
racteristicas de lagos em determinado periodo do ano. Assim,
esses ecossistemas apresentam elevado grau de vulnerabilida-
de. De acordo com o levantamento sócio-econômico realizado
pelo GERCO em 1999, esses campos apresentavam um reba-
nho com cerca de 13.000 cabeças. Após as primeiras chuvas de
inverno na região, as águas acumuladas nos campos constituí-
das por grande carga orgânica (fezes e urina dos animais, pastos
pisoteados e cinzas provenientes das queimadas dos campos)
descem para os rios Piririm e Gurijuba, alterando as caracteristi-
cas fisico-químicas de suas águas e provocando entre outras
conseqüências a mortandade de várias espécies de peixes. Fo-
ram realizadas coletas e análises de águas em 3 pontos da super-
ficie e a 1,5 m de profundidade, para os parâmetros pH, condu-
tividade elétrica, oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos
e turbidez, através de uma garrafa coletora Go Flow e equipa-

mentos portáteis. As medições efetuadas in locu indicaram va-
lores abaixo do permitido pela Resolução 020/86 do CONAMA
para rios classe 2 no ponto I (superficie e a 1,5 m de profundi-
dade), para pH, e nos 3 pontos (todas as medidas), para oxigênio
dissolvido. As espécies de peixes afetadas durante a mortanda-
de foram: arraia (Dasyatis cf sp.), tamoatá (Hoplosternum litto-
rale), jeju (Hoplerythrinus sp), traíra (Hoplias malabaricus), aracu
(Leporinus sp.) ituí (Rhamphichthys sp.) e acari (Liposarcus sp.).
De acordo com a fórmula do Índice Morfo-Edáfico, que é deri-
vada empiricamente para calcular a produção potencial de pei-
xes em lagos temperados, mas adaptada para os sistemas aquáti-
cos tropicais, foi possível estabelecer o quanto a comunidade
que ali vive pode vir a perder de pescado, que é a sua base ali-
mentar. O valor indica que a perda de peixe poderia chegar a
74,28 Kglha/ano. Desta forma, os estudos indicaram que a bai-
xa concentração de oxigênio dissolvido nas águas dos rios, em
decorrência do consumo de oxigênio pela elevada carga orgâni-
ca lançada naturalmente nos cursos d'água, foi a principal causa
da mortandade observada. Assim, sugere-se diminuir as quei-
madas e pôr em prática o manejo adequado do gado bubalino na
região, bem como fazer um acompanhamento dos parâmetros
de qualidade da água e da produção pesqueira para que, no futu-
ro, o rio seja explorado de maneira sustentável.

RHYOLlTE WEATHERING IN PARANA BASIN ( RIO GRANDE DO SUL STATE, BRAZIL) : Zr, V, Ce AND As
CONCENTRATION IN SOILS.

Flores, J.A.A. *,Dudoignon, P**, Dani, N *, Oliveira, M. * Formoso, M.L.L. *, Bressani. L.A. ***

*Instituto de Geociências / UFRGS

** UMR 6532 ofCNRS, Universidade de Poitiers, França

*** Escola de Engenharia / UFRGS

The petrographic and geochemical study of the rhyolitic
unit, located on the top ofthe volcanic series at Três Forqui-
lha River valley, allows the distinction between two alterati-
on events: early devitrification associated to the cooling sta-
ge of the unit and late weathering. On the outcrop the pris-
mation mechanism of cooling stage induced a structure in
sub-horizontal prisms. These ones are elongated (8-10 cm
thick / 40-50 cm length): Each prism presents an inner black
glassy texture and a peripheral gray alteration halo of 5 - 10
mm thickness only.

Under optical microscope the inner part exhibits a glassy
texture including disseminated microliths of plagioclase, phe-
nocrystsofplagioclaseandpyroxene« 5 mm),andmillimetric
vesicles (up to 5 mm). The glass is colourless under naturallight
and completely isotrope under polarized light.

The early alteration stage is marked by sub-horizontal fea-
tures of devitrification strictly located along phenocryst jo-
ints, rims of vesicles and along microfissures in the glassy
ground-mass. The primary glass is replaced by quartz + K-
feldspar assemblage.
The weathering stage progresses as pervasive alteration from

periphery towards inner part of each prisms. It completely
dissolves the plagioclase microliths inducing a high porosi-
ty and then a progressive congruent dissolution of glass. The
K-feldspar + quartz assemblage of devitrification stage is
preserved in the weathering halo.
The soil is a beige clayey assemblage composed of a domi-
nant kaolinitic matrix in which are disseminated nodules of
residual quartz + K-feldspar devitrification material.
The lCPMS analysis of major and rninor elements perfor-

med on (1) the fresh glassy rock, (2) the weathering alteration
halo, and (3) on the clayey soils makes evident that:

the glass and plagioclase dissolution is the main source of
Si and AI necessary to the kaolinite precipitation whereas
Ca and Na are leached.
concerning major elements the glass is the main stock of
FeO, MgO, K20, Ti02 and P205; FeO, Ti02 and P205 are
quite concentrated in soils, on the contrary MgO and K20
are leached,
concerning minor elements the dissolution of glass concen-
trated Zr, V,Ga, Ce and As in soils in concentrations of 462,
107,37.3,109, and 11.2 ppm respectively.
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REDlSTRIBUIÇÃO DE ELEMENTOS MAIORES E METAIS ASSOCIADOS EM PERFIL DE REJEITO DE
MINERAÇÃO DE CHUMBO - VALE DO RIBEIRA - SP/PR

Franchi, J. G.I, Sigolo, J. B.2 ,Macedo, A. B.2 ,Guimarães, v.1 ,vieira, M. S3
IPrograma de Pós Graduação em Geoquimica e Geotectônica - I. G. U.SP, 2Professor Associado, DeptO Geologia Sedimenlar e

Ambiental- I. G. U.SP, 3Instituto de Pesca, Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo.

Recentes diretrizes do FEHIDRO - Fundo Estadual de Re-
cursos Hídricos - SP instituíram o "Programa de Controle de
Poluição por Mineração na Bacia do Ribeira (CPMIN)", sob
coordenação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira do
Iguape e Litoral Sul.

A poluição por Pb e metais associados, a partir da atividade
mineira existente na região desde 1920, atinge solo e vegetação
nas vizinhanças imediatas das minas, além de parte das princi-
pais drenagens que afluem ao rio Ribeira de Iguape, estenden-
do-se até o Complexo Estuarino Lagunar 19uape-Cananéia-Ilha
Comprida. Os metais foram carreados principalmente em sus-
pensão (Moraes, 1997), a partir de pilhas de rejeitos e "pits" de
lavra abandonados, vindo a concentrar-se nas frações mais finas
dos sedimentos aluviais.

Como parte das atividades daquele programa, estudaram-se
li amostras de uma sondagem a trado, de 3,40m de profundida-
de, efetuada num depósito de rejeito acumulado durante os 4
últimos anos de atividade na Mina do Rocha, Cerro Azul (PR),
paralisada em 1996.

As análises revelaram material granulometricamente fino e
pulverulento, fruto das operações de cominuição no processo de
beneficiamento. O minério constitui-se de veios sulfetados (ga-
lena, pirita, esfalerita, calcopirita, sulfossais de Sb/As) encaixa-
dos em metadolomitos pertencentes ao Subgrupo Lageado (Gru-
po Açungui), de idade mesoproterozóica (Daitx, 1996).

Com o objetivo de avaliar o comportamento geoquímico dos
elementos presentes e a possível migração de metais tóxicos às
drenagens locais, face aos fenômenos de erosão e transporte bem
como a evolução pedogenética do depósito, as amostras foram,
inicialmente, submetidas a análises químicas por Fluorescência

de Raios-X.
Os resultados revelaram a presença de teores sigr.ificativos

para alguns metais pesados, notadamente o Pb (0,71%:1:0,43).
Notou-se, também, que os elementos Pb, Cr, Fe, Zn, Cu e Si
tendem a concentrar-se no topo da coluna investigada, denotan-
do pequena mobilidade geoquímica, ao passo que Ba, Mn, Ti,
Mg, Zr, P, K, Ca e AI tendem a se concentrar na base, pressu-
pondo a existência de processos migratórios no interior da pi-
lha.

Considerando-se o modelo nonnal de evolução pedológica
em clima tropical, nota-se comportamento anômalo para os ele-
mentos Cu e Ti, concentrados, respectivamente, no topo e na
base da seqüência. Adicionalmente, os elementos metálicos pro-
venientes dos sulfetos não migraram em direção à base do de-
pósito, confonne seria de se esperar em vista à drenagem ácida
nonnalmente resultante em depósitos desta natureza. Este com-
portamento pode, em parte, ser explicado pelos elevados teores
em CaO (26,600/0:1:1,23) e MgO (17,230/0:1:0,25) frutos da cons-
tituição predominantemente carbonatada do minério, que podem
estar tamponando a tendência natural de acidulação do meio.
Supõe-se que esta alcalinidade retarde momentaneamente a li-
beração dos metais ao ambiente até que se processe inversão
dos valores de pH, com a lixiviação total dos carbonatos exis-
tentes, fato já evidenciado pela migração de Ca e Mg rumo à
base do depósito. A disponibilização dos metais tóxicos para o
ambiente contemplado neste estudo ocorre a propósito de outro
projeto de pesquisa, em andamento, que aventa a possibilidade
de utilização de uma turfa do Estado de São Paulo como adsor-
vente de metais (Couillard, 1994) na descontaminação de eflu-
entes líquidos.

CONCENTRAÇÃO DE NITRATO NAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DA FORMAÇÃO JANDAíRA - CHAPADA DO
APODI- LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ

Gomes, D.Fl , Sá Freire, G.S2., Frischkom, H3. & Santiago, M.F4
(l)Doutoranda DEHA-UFC, (2) DG-UFC, (3) DEHA-UFC, (4)DF-UFC

Este trabalho apresenta resultados preliminares sobre o es-
tudo das águas subterrâneas na Chapada do Apodi, na porção do
Ceará. Os solos da Chapada do Apodi, são do tipo cambissolos,
sonhecidos como de boa fertilidade e são originados da Fonna-
çãc Jandaíra, que caracteriza-se por carbonatos de origem sedi-
mentar marinha, sendo 96,6% a 98,5% de CaC03. Tendo em
vista essa fertilidade, a área de estudo recebeu nesses últimos
anos um grande incentivo para a instalação de uma agricultura
para produção de fruta e hortaliças, com predominância da pri-
meira. Para o desenvolvimento dessas industrias, a irrigação tor-
nou-se a alternativa mais viável. No entanto, esta atividade exi-
ge um controle da qualidade da água utilizada e da aplicação de
insumos para evitar a contaminação dos aqüíferos.

O efeito da agricultura sobre a qualidade da água subterrâ-
nea é fator preocupante em todo o mundo, pois observam-se
concentrações elevadas de nitrato em áreas de agricultura inten-
siva de milho, batatas e principalmente em culturas de frutas e
hortaliças e onde se pratica a irrigação. Outra fonte de contami-
nação dos aqüíferos é a criação intensiva de animais onde o es-
terco fornece ao solo concentrações elevadas de nitrogênio que
podem ultrapassar as necessidades das culturas.

Os resultados referem-se a poços e cacimbas dos distritos
de Sucupira, Cabeça Preta e Cabeça de Santa Cruz, pertencen-
tes ao município de Limoeiro do Norte - Ceará, situados numa
altitude de aproximadamente 147 metros. Foram realizadas co-
letas de água em 10 pontos (poços e cacimbas), no período de

abril a dezembro de 2000, e analisadas suas propriedades quí-
micas. Neste trabalho são apresentadas as concentrações em ni-
trato encontradas nestas águas, detenninadas através do método
da coluna redutora de cádmio (APHA, 1992). As cacimbas têm
profundidade máxima de 17 metros e os poços de 90 metros,
captam águas da Fonnação Jandaíra. Esta Fonnação constitui
um aqüífero livre de circulação cárstica, com espessura média
de 70m, na borda oeste da Bacia Potiguar, na região de Limoei-
ro do Norte, aumentando consideravelmente na direção leste.

As cacimbas utilizadas para irrigação, situadas dentro das
fazendas, apresentaram concentrações entre 6 e 12 mg/L (N-
N03=). As concentrações mais elevadas foram encontradas nas
cacimbas e poços usados principalmente' para dessedentação,
situados em áreas onde os animais pastam. No trimestre abril-
maio-junho, a concentração média foi de 9mglL, aumcntando
significativamente no quadrimestre seguinte, com média de 25
mglL. Esse aumento deve estar relacionado com a recarga do
aqüífero que ocorre lentamente. Os principais poços que abaste-
cem Sucupira apresentaram concentrações inferiores a ImglL
durante todo período de estudo. Quanto a estes últimos poços o
problema consiste na elevada dureza da água, trazendo prejuí-
zos econômicos devido a substituição dos canos preenchidos
por depósitos de carbonatos de cálcio; além disso a dureza está
muito próxima do limite máximo estabelecido para águas usa-
das para consumo humano.

As análises efetua das até o presente, mostram que as con-
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centrações de N-N03= nas águas já apresentam concentrações
preocupantes na sua maioria, mas em alguns poços apresenta-
ram resultados abaixo do valor máximo permitido para águas
potáveis (10 mg/L N- N03=) sendo, portanto, necessário a con-

tinuação das investigações e o monitoramento da água subterrâ-
nea pelos órgãos ambientais para não permitir que haja uma con-
taminação com o aumento progressivo das áreas de cultivo de
frutas e hortaliças, sem esquecer da pecuária.

DISTRIBUiÇÃO DE METAIS PESADOS PROVENIENTES DOS RESíDUOS DE LODO DE ESGOTO EM

AMBIENTE LACUSTRE

Guimarães, Vi & Sígolo, J B.l
iPós Gaduanda de Doutoramento. Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo - valguima@usp.br

"Prof. Dr. do Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo -
jbsigolo@usp.br

Este trabalho trata da distribuição química de metais pesa-
dos (Cobre-Cu, Cromo-Cr, Níquel-Ni e Zinco-Zn) em sedimen-
tos lacustres, particulados em suspensão e água da ínterface,
coletados em lago localizado nas dependências da Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE) de Barueri, cuja parte do entorno
deste ambiente lacustre é composta por resíduos gerados pelo
tratamento do lodo de esgoto, os quais apresentaram quantida-
des significativas de metais pesados.

As amostras referentes aos diferentes compartimentos anali-
sados, foram coletadas em treze estações de amostragem, distri-
buidas em malha de amostragem de 50 em SOm. Os sedimentos
foram amostrados a partir de coletor de gravidade e analisados
quimicamente por ICP/ AES, exibindo elevadas concentrações de
Cu, Cr, Ni e Zn. Os sedimentos particulados foram obtidos atra-
vés da filtragem da água da interface por filtros (0,8 e 0,4 mm) da
Millepore c analisados em Microscópio Eletrônico de Varredura
com Energy Dispersive Spectrurn (MEV/EDS) pela técnica de
análises químicas pontuais qualitativas, as quais exibiram a pre-

sença de Cu, Cr, Zn e Ni associados a Fe, Si e em alguns casos
Elementos Terras Raras. As amostras de água de interface foram
coletadas juntamente com o sedimento lacust~e por amostrador
de gravidade e foram analisadas quimicamente em ICP/AAS, as
quais exibiram baixas concentrações de Ni e Zn.

Com base nos resultados obtidos, ficou demonstrado que
dentre os três compartimentos analisados, os metais pesados são
retidos principalmente nos sedimentos lacustres. Nestes foram
encontradas as maiores concentrações de Cu, Cr, Ni e Zn. Estes
sedimentos exibem caracteristicas consideradas apropriadas para
a retenção de metais pesados, tais como: pR ncutro, Eh redutor,
fração granulométrica fina (argila) e elevado teor de matéria or-
gânica.

A fonte responsável pela migração dos metais para o lago é
o resíduo de lodo de esgoto depositado em parte do entorno des-
te ambiente lacustre. Está conclusão baseia-sc no fato de que as
amostras de sedimentos de fundo coletadas próximas a esta bor-
da, exibiram as maiores concentrações destes metais pesa,' )s.

POLUiÇÃO QUíMICA E QUALIDADE DAS ÁGUAS DO RIO PITIMBU, REGIÃO SUL DA GRANDE NATAL, RIO
GRANDE DO NORTE

José Edílson de Albuquerque Guimarães Segundo & Germano MeIo Júnior
Programa de Pós-Graduação em Geociências, Departamento de Geologia da UFRN
59072-970, Natal-RN. E-mail: germano@geologia.ufrn.br.
Apoio Financeiro: Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA

O rio Pitimbu está inserido em um contexto ambientalmente
imp"~tado da Grande Natal, na medida em que possui em sua
bacia de drenagem trechos urbanos de alta densidade demográ-
fica e sem esgotamento sanitário, indústrias, rodovias de alto
tráfego, abatcdouros, lixões, feiras livres, cemitérios, postos de
combustível, pequenas propriedades agricolas e pecuárias (síti-
os, granjas, currais, pocilgas), etc. Nesse contexto, o rio não so-
mente recebe efluentes e águas servidas de diversas origens como
também suas águas são usadas para vários fins, tais como irriga-
ção, recreação da população ribeirinha de baixa renda e desse-
dentação de animais, formando um ciclo criticamente perigoso.
Essa situação é particularmente mais preocupante uma vez que
o rio Pitimbu é o principal manancial superficial alimentador da
Lagoa do Jiqui, responsável por cerca de 16% do abastecimento
hídrico de toda a população de Natal.

Para diagnosticar os níveis da poluição química eventual-
mente já instalada, foi realizado um levantamento químico-am-
biental no citado rio. Trinta e quatro estações sistematicamente
espaçadas ao longo dos seus 36 quilômetros foram amostradas
para sedimento de fundo, sendo 16 delas amostradas também
para água. As amostras de água e de sedimento de fundo foram
analisadas para elementos químicos diversos (incluindo metais
pesados), para pesticidas organoclorados e organofosforados e
para bifenilas policloradas. As amostras de água foram ainda
analisadas para parâmetros fisico-químicos básicos (pR, condu-
tividade, oxigênio dissolvido, DB05, dureza, etc.), para íons
maiorcs e para coliformes.

A interpretação dos resultados analíticos mostrou que o rio

Pitimbu apresenta-se em bom estado em relação a vários parâme-
tros criticos, destacando-se a ausência de metais pesados e nitrato
em suas águas e de poluentes industriais orgânicos (pesticidas e
bifenilas) em suas águas e sedimentos de fundo. Para úutros parâ-
metros, entretanto, os resultados analíticos evidenciaram a exis-
tência de estresses químicos significativos em alguns trechos do
rio ou em grande parte de seu curso, destacando-se níveis baixos
de oxigênio dissolvido e elevados de coliformes em suas águas e
pontos específicos de seu curso com concentrações elevadas dc
metais pesados em sedimentos de fundo. A utilização dos diagra-
mas de Piper e de Stiff mostrou a existência de três grupos distin-
tos de águas. O primeiro representa o estado mais natural do rio e
corresponde às suas cabeceiras, onde a influência antropogênica
é desprezível. O segundo grupo, numericamente dominante, é in-
terpretado como produto da modificação das águas naturais do
rio pela ação de atividades agro-pecuárias, industriais c urbanas
diversas. O terceiro grupo é derivado do segundo e reflete trechos
mais intensamente impactados.

Em síntese, observa-se que o sistema água-sedimento de
fundo do rio Pitimbu apresenta-se em condições satisfatórias
para grande parte dos parâmetros ambientalmente críticos, en-
quadrando-se inclusive nos limites de tolerabilidade estabeleci-
dos pela legislação. Isso mostra que os impactos capazes de pro-
vocar efeitos fisico-químicos danosos são em grande parte de-
purados ou diluídos pela capacidade natural do sistema. Entre-
tanto, há evidências de que tal capacidade já está sendo afetada
e poderá em breve ser saturada, caso os vetores poluentes per-
sistam ou, pior ainda, se intensifiquem.
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A contaminação de mananciais constitui um tema de grande
relevância, uma vez que a saúde e a qualidade de vida da popula-
ção podem ser diretamente afetadas, assim como atividades eco-

nômicas, dentre elas, a produção agrícola. A avaliação dos dife-
rentes parâmetros desses ecossistemas é, portanto, essencial para
a caracterização ambiental, com vistas ao controle da poluição e
da manutenção da qualidade ambiental dos mananciais.

O sedimento de fundo, nesses reservatórios, é um comparti-
mento muito utilizado em estudos de avaliação da qualidade am-
biental de ecossistemas aquáticos (Imbemon, R. A. L. et aI. 2000;
Partiti, C.S.M at aI. 2001,2002) e marinhos (Drodt et a!. 1997).

Devido à propriedade de estocar nutrientes, metais e substânci-
as orgânicas, e biodisponibilizar essas substâncias e espécies
químicas à biota aquática ou mesmo à água (Fõrstner 1990), o
estudo desses materiais denota-se de extrema importância ao
controle ambiental de reservatórios.

A represa de Taiaçupeba está localiza entre os municípios
de Mogi das Cruzes e Suzano, e compõem o Sistema Produtor
do AltoTietê - SPAT no abastecimento público de grande parte
da porção leste da Região Metropolitana de São Paulo.

A composição da água e sedimentos da represa de Taiaçupe-
ba tem sido objeto de estudo no que se refere ao comportamento

geoquímico dos metais de transição no sistema solo-água, com
enfoque na análise integrada entre os dados geoquímicos, a com-
posição mineralógica e técnicas associadas às propriedades mag-
néticas dos minerais, como a espectroscopia Mõssbauer (Franco
D.R. 2001). Desta forma, o conhecimento da concentração total
de metais (metalóides) constitui uma etapa preliminar para efeti-
vamente quantificar a sua biodisponibilidade no meio aquático.

Neste estudo foram efetuadas análises fisico-químicas da
água e para os sedimentos, análises geoquímicas por espectro-
metria de fluorescência de raios X, e medidas magnéticas, por
espectroscopia Mõssbauer. As análises indicaram, para a água,
concentrações elevadas de AI, Mn, Fe e Zn, acima daquelas es-
tabelecidas pela Resolução CONAMA 20 (1986), e concentra-
ções significativas de Cd e Pb. Para os sedimentos, os teores de
metais, principalmente Zn e Cu são bastante elevados, muito
maior que clarke desses elementos, indicando claramente a pre-
sença de anomalias destes elementos.

Uma análise da área de influência da barragem, em região a
montante da entrada dos principais tributários, indica que a ori-
gem dos metais pode estar associada a processos de lixiviação e
solubilização de rejeitos industriais (Deaugá 2000), que estari-
am sendo carreados até o sistema aquático da Taiaçupeba.

EVOLUÇÃO GEOQuíMICA E BALANÇO DE MASSA NA FORMAÇÃO E DEGRADAÇÃO DE COURAÇA

LATERíTICA NA BACIA AMAZÔNICA

lH. Larizzatti* & S.M.H. de Oliveira**
*Pós-graduando do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, SP/CPRM-MA.
**Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo - Rua do Lago, 562, CEP 05508-900, São Paulo, SP.

Na Província Tapajós, situada na porção sul do cráton amazô-
nico, a paisagem é dominada por suaves colinas revesti das por flo-
resta densa, a cotas altimétricas que variam de 20 a 200 fi. Esse
relevo é resultante do re-entalhamento da superficie Velhas, de ida-
de pleistocênica. Nessa superficie, sob clima mais seco que o atual,
formaram-se mantos lateríticos capeados por couraças ferrugino-
sas. Com o advento de condições climáticas mais úmidas, essas
couraças entraram em desequilíbrio, gerando latossolos argilosos.

No presente trabalho foram estudados 3 perfis lateríticos
-

testemunhosdo processoacimadescrito- na região do Garim-
po Fazenda Pison, situado a cerca de 200 km a sudoeste da cida-

de de Itaituba. Os perfis compõem-se de (1) latossolo amarelo
(49% de caolinita, 42% de quartzo e 7% de goethita+hematita)
de até 1,6 m de espessura que grada, para baixo, a (2) latossolo
vermelho (51 % de caolinita, 39% de quartzo e 7% de
goethita+hematita) com espessura média de 1 m. Abaixo do la-
tossolo vermelho, ocorre (3) couraça ferruginosa (42% de goe-
thita +hematita, 36% de caolinita e 19% de quartzo) de até 1 m
de espessura sobreposta a (4) zona de transição (46% de cao1i-
nita, 36% de quartzo e 13 % de goethita+hematita) de cerca de
20 cm de espessura sobreposto a (5) saprolito de rocha sub-vul-
cânica ácida (57% de quartzo, 24% de caolinita, 13% de mica e
4% de goethita) de espessura superior alO m.

Os dados químicos referentes a elementos maiores e traços
dosados em 26 amostras provenientes dos 5 horizontes do perfil
de alteração foram tratados pela análise fatorial modo Q com
rotação varimax. Os resultados mostraram 3 grupos de elemen-

tos de comportamento característico. O primeiro, englobando
Si, Ca, Na, Mg, K, Mn, Ba, Cu, Zn e Rb, apresenta seus maiores
teores no saprolito e representa os minerais primáríos residuais
e as concreções manganesíferas que acumulam alguns metais
de transição. O segundo, composto por Fe, V, Cr, SeGa, repre-
senta a assinatura geoquímica da couraça. Finalmente o terceiro
grupo (AI, Ce, La, Nb, Zr, Sr, Ti, P e Pb) está relacionado aos
maiores teores de caolinita, que ocorrem tanto na zona de transi-
ção como nos 1atossolos.

Os cálculos de balanço de massa isotitânio realizados para
cada horizonte do perfil, tomando como referência o saprolito
da base, revelaram um fator de colapso (e) de cerca de 50% para
a zona de transição, que se mantém mais ou menos constante
nos horizontes superiores. As perdas absolutas (t) de Si02 estão
entre 67 e 87% na couraça, caindo para o intervalo de 65-66%
nos latossolos; para o A1203, entre 43 e 64% na couraça e 49 e
55% nos latossolos. O ferro mostra ganhos absolutos de até 60%
na zona de transição, entre 300 e 700% na couraça e perdas
entre 21 e 38% nos latossolos.

O conjunto de dados acima discutido registra 2 processos
geoquímicos antagônicos. O primeiro é o de formação da coura-
ça, a partir da digestão de importante volume de rocha que for-
neceu Fe para os enriquecimentos absolutos encontrados nesse
horizonte. O segundo é o de degradação da couraça em latosso-
los, caracterizado por forte eliminação de Fe, acompanhada por
acumulação relativa de AI e também de Si, resultando nos latos-
solos de composição essencialmente quartzo-caolinítica.
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o Aterro Sanitário da Muribeca, localizado em uma área de
60 hectares no Município de Jaboatão dos Guararapes, é o mai-
or deposito de resíduos sólidos da Região Metropolitana do Re-
cife, Pernambuco. Cerca de 2800 toneladas de resíduos domés-
ticos, industriais e hospitares são depositadas diariamente na
célula ativa. No inicio da operação, em 1985, os resíduos sóli-
dos eram depositados de modo desordenado e a céu aberto. Em
1994 foi iniciado pela Empresa de Limpeza Urbana do Recife
(EMLURB) um processo de recuperação e transformação da área
em aterro sanitário, sob a coordenação do Grupo de Resíduos
Sólidos do Departamento de Engenharia Civil da Universidade
Federal de Pernambuco. Em 2001 a administração do aterro pas-
sou a ser compartilhada com o Governo do Estado, Prefeitura
do Recife e Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. Diversos
trabalhos foram e estão sendo executados para transformar o
antigo "Lixão" em aterro sanitário. Como conseqüência dos es-
tudos realizados, a área do Lixão foi dividida em 9 células de
200mx200m, isoladas por cortinas de argila, de modo a evitar
ou minimizar a percolação do chorume no solo/subsolo e evitar
sua migração para os recursos hídricos superficiais e subterrâ-
neos. Após a transformação em aterro controlado sua vida útil
foi ampliada em 7 anos. Atualmente as oito células existentes
encontram-se com sua capacidade de acumulo de resíduos sóli-
dos esgotada, de modo que uma nova área, anexa ao atual ater-
ro, está sendo preparada para receber os resíduos sólidos produ-
zidos nos municípios de Recife e Jaboatão dos Guararapes.

O principal objetivo deste trabalho é uma avaliação prelimi-
nar do potencial da carga contaminante do chorume produzido

em duas células (1 e 2) do aterro com relação aos recursos hídri-
cos superficiais. Para isto foi realizada uma amostragem siste-
mática em outubro de 2000 no córrego de drenagem do choru-
me, no riacho Muribequinha e no rio Jaboatão. As amostras fo-
ram coletadas segundo procedimentos do "Standard Methods
for Analyses ofWater and Wastewaters" (WHO 1992). As amos-
tras de água e chorume foram preservadas com ácido nítrico e
posteriormente digeridas segundo metodologia (Método 3030)
proposta pelo "Standard Methods for Analyses of Water and
Wastewaters", e preservadas até análise final por ICP/AES. As
soluções então obtidas foram analisadas para determinação dos
metais traços (Ag, AI, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Se, Zn)
usando-se espectrômetro de emissão atômica (ICP/AES). Ape-
nas AI, Fe e Mn superaram o limite de detecção do método ana-
lítico em todas as amostras (0,05 mg dm-3). A concentração dos
metais decresce a partir do ponto de escape do churume nas cé-
lulas 1 e 2 tanto em superficie quanto em profundidade. A con-
centração de metais nas amostras analisadas apresentam um de-
créscimo de 10 vezes para AI e Fe e de 20 vezes para Mn quan-
do atingem o rio Jaboatão. Considerando-se que o fluxo do chu-
rume variou de 1.1 dm3 s-1 (Janeiro, periodo seco) a 31,76 dm3
s-1 (Junho, periodo chuvoso) a carga de metais que atinge o rio
Jaboatão variou de 0.05-1.58 mg s-1 (Mn), 3.3-95.28 mg s-1
(AI) e 5.5-158.8 mg s-1 (Fe). Estudos detalhados devem ser re-
alizados na área estuarina do rio Jaboatão no sentido de verifi-
car o comportamento da fauna estuarina, principalmente a utili-
zada com fonte de alimentação, com relação à carga de metais
que atinge o estuário.

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL ATRAVÉS DE ANÁLISES SEMIQUANTITATIVA POR ICP-MS:
APLICAÇÃO A BIVALVES DA BACIA DO PINA, RECIFE, BRASIL

Edmilson Santos de Lima/, Monica F. Costa2,Agustin Pastod, Miguel de Ia Guardia3
/Departamento de Geologia, 2Departamento de Oceanografia, Universidade Federal de Pernambuco, Av. Moraes Rego S/N,
Cidade Universitária, 50730-540, Recife, PE, Brasil, 3Departamento de Química Analítica, Universidade de Valência, 50 Dr.
Moliner, 46100, Burjasot, Valência, Espanha.

A demanda por análises químicas em estudos ambientais,
numa grande variedade de matrizes, cresce exponencialmente.
O uso de análise semiquantitativa usando a técnica do plasma
de acoplamento induzido (ICP-MS) em estudos de avaliação
ambiental é muito atrativo porque é uma análise mais rápida e
mais barata que a análise quantitativa correspondente. Uma ou-
tra vantagem da análise semiquantitativa é a determinação con-
comitante de um grande número de elementos (até 80) com pre-
cisão e exatidão acima de 70% para a maioria dos elementos de
interesse ambiental, se procedimentos de calibração forem de-
vidamente realizados. Este tipo de varredura indicaria áreas onde
um estudo mais específico e detalhado deveria ser feito econo-
mizando tempo e dinheiro.

De modo a melhorar a precisão do modo semiquantitativo
do ICP-MS, as tabelas de resposta pré-calibradas devem ser atu-
alizadas usando apenas alguns elementos selecionados. Apesar
deste procedimento não corrigir variações devido ao efeito ma-
triz, o uso de padrão interno pode minimizar tais variações e
corrigir oscilações que ocorram durante a análise.

Neste trabalho foi feita uma comparação do método de aná-
lises semiquantitativa e quantitativa usando ICP-MS de modo a
verificar a aplicabilidade da análise multi-elementar semiquan-
titativa aos estudos de avaliação de impacto ambienta!. Os se-
guintes isótopos foram analisados em ambos os métodos: 7Li,

llB, 27AI, 48Ti, 51V, 52Cr, 55Mn, 58Ni, 59Co, 63Cu, 64Zn,
69Ga, 88Sr, 90Zr, 93Nb, 98Mo, I 14Cd, 181Ta, 137Ba, 205Tl e
208Pb. As amostras foram solubilizadas em bombas de Teflon
usando-se HN03 e H202. As análises semiquantitativas foram
feitas usando Rh como um padrão interno e uma solução con-
tendo Be, Ge, In e Re foi usada para calibrar o instrumento. A
exatidão do método semiquantitativo foi testada através de Ma-
terial de Referência Certificado. De modo a verificar a aplicabi-
lidade do método semiquantitativo a estudos de avaliação de
impacto ambiental moluscos da Bacia do Pina (Recife, Pernam-
buco) foram analisados. Os resultados mostraram que algumas
espécies concentram seletivamente alguns elementos, provavel-
mente como uma conseqüência do seu hábito alimentar. Apesar
de não existir legislação relativa aos limites máximos permiti-
dos em moluscos no Brasil, os resultados mostram que a con-
centração de metais não excede limites internacionais, exceto
para V, que excedeu o limite de risco da Agência de Proteção
Ambiental dos Estados Unidos (US EPA). A Bacia do Pina é
altamente impactada pelas descargas de esgotos, entretanto a
concentração de metais na população de moluscos não parece
causar risco ao consumo humano. Os resultados também suge-
rem que o método semiquantitativo pode ser usado como um
método de varredora em estudos de avaliação de impacto ambi-
enta!.
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A mineração de Manganês na Serra do Navio-AP foi desen-
volvida pela empresa ICOMI - Indústria e Comércio de Minéri-
os SIA no período de 1957 a 1997 e o minério transportado até o
Porto de Santana, às margens do rio Amazonas, a 30 Km de
Macapá, capital do Estado. Entre 1973 e 1983, a empresa man-
teve em funcionamento uma Usina de Pelotização nesta área e
os rejeitos gerados contendo As, depositados numa lagoa artifi-
cial, atingiram as águas do nível freático e superficiais de pe-
quenos igarapés nas suas imediações. A possibilidade de expo-
sição das populações residentes no seu entorno, levou o Minis-
tério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde, a acio-
nar o Instituto Evandro Chagas para esclarecer essa questão.
Foram realizados estudos hidrogeoquímicos e das condições de
saúde da população, que incluiu uma investigação epidemioló-
gica (corte transversal), avaliação clínica e laboratorial. Amos-
tras de água (superficial e subterrânea) usadas para consumo,
sedimentos de fundo e particulado, biota aquática (peixe e ca-
marão), minério de Mn e rejeitos foram coletadas na área da
empresa e adjacências e os teores de As quantificados por Es-
pectrometria de Absorção Atômica com Gerador de Hidretos
acoplado. Os materiais biológicos (sangue e cabelo), indicado-
res de exposição, foram analisados por Espectrometria de Ab-
sorção Atômica com Fomo de Grafite. As análises fisico-quími-
cas das águas dos poços freáticos indicaram que os teores de As,
Fe e Mn são elevados na área industrial da ICOMI e estão restri-

tos a antiga bacia de rejeitos. A água do sistema de abasteci-
mento (captação do rio Amazonas com e sem tratamento) apre-
sentaram teores de As menores que 0,5 J.1g/L.Abaixo dos limi-
tes estabelecidos pela Portaria I469/MS para águas de consumo
que é de 10,0 J.1g/Le desta forma não podem ser consideradas
como via de exposição. As análises de As nas águas e sedimen-
tos nos igarapés Elesbão 1,2, Elesbão Grande são elevados nos
locais próximos à antiga área de deposição de rejeitos da ICO-
MI. Os teores médios de As nas amostras de minério e rejeito
Mn foram de 1.496,9 mg/g (0,149%) e 1.877,7 mg/g (0,187%),
ocorrendo predominantemente na forma de óxidos de Mn que
são lixiviados para as drenagens do entorno da área industrial e
portuária da ICOMI. A população estudada foi de 881 homens
(43,1%) e 1.164 mulheres (56,9%), com idade variando de 3
dias a 97 anos. Os teores de As no tecido capilar de 1.986 indi-
víduos variaram entre 0,06 mg/g a 5,85mg/g.com média de 0,56
mg/g. As análises de sangue em 1.927 pessoas apresentaram
média de 5,95 mg/L e uma variação entre 0,07 mg/L e 19,31mg/
L. As patologias identificadas na Comunidade do Elesbão no
município de Santana, através da avaliação clínica, epidemioló-
gica e laboratorial, não apresentaram associação estatística sig-
nificativa com as determinações de As no sangue e tecido capi-
lar da população estudada, estando em grande parte associada à
precariedade das condições sanitárias, o que se reflete na quali-
dade de vida e saúde da comunidade.

METAIS PESADOS EM SEDIMENTOS FLUVIAIS DA ILHA ANCHIETA. SP E SUAS RELAÇÕES LlTOLÓGICAS
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O Parque Estadual da Ilha Anchieta localiza-se no litoral do
município de Ubatuba-SP, a cerca de 500m da costa, em área de
828 ha, sendo gerenciado pelo Instituto Florestal do Estado de
São Paulo.

Sedimentos aluvionares foram coletados nas principais dre-
nagens desta ilha e analisados quimicamente por ICPIAES para
cromo, níquel, zinco, cádmio, cobre, arsênio e chumbo, além de
elementos maiores (ferro e alumínio) e traços (titânio, bário,
manganês, zircônio e cobalto).

Os valores obtidos das análises retratam concentrações na-
turais de origem eminentemente geológica em sedimentos de
corrente e solos, em ambiente natural não impactado por ativi-
dade humana.

Os sedimentos coletados são oriundos de erosão e trans-
porte de materiais intemperizados de rochas ígneas, de domí-
nio granítico, compreendendo parte do Complexo Costeiro,
ao qual sobrepõem-se, parcialmente, sedimentos arenosos de

idade cenozóica. As rochas dominantes são representadas por
granitos e gnaisses porfiroblásticos cortados por biotita lam-
prófiros e enxames de diques básicos a ultrabásicos. A ilha
exibe relevo caracterizado por vales acentuados, em altitu-
des máximas da ordem de 500m, encravados em sistema exor-
réico.

Os resultados obtidos das análises dos sedimentos e solos
exibem composição diretamente relacionadas às litologias pre-
dominantes na ilha. Desta forma, os elevados teores de Ba de-
tectados relacionam-se diretamente aos feldspatos potássicos
presentes no Granito Anchieta; Cr, Co, Ni e, provavelmente, o
Pb dos horizontes argilo-siltosos provêm dos piroxênios do mes-
mo granito. Ti, Zr e os elevados valores de Fe e AI advém da
degradação intempérica sob regime geoquímico onde predomi-
na a hidrólise total, favorecendo a concentração destes elemen-
tos a partir da alteração dos piroxênios e feldspatos na rocha
granítica.
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Neste trabalho para a Secretaria do Meio Ambiente, foram
mapeadas as paisagens geoquímicas (zonas empobrecidas, de
background e enriquecidas) de um pacote de elementos quími-
cos analisados. Esses mapas com sub-bacias da ordem de 210
km2 fornecem um diagnóstico das carências e excessos dos ele-
mentos analisados e que se encontram nos solos e nas águas
fluviais, com influência na saúde de animais e plantas, e refle-
xos econômicos para a agropecuária. Na ordem natural da ca-
deia alimentar, o homem passa a ser afetado causando um pro-
blema de saúde pública e consequentemente a qualidade do meio
ambiente vai estar comprometida.

O objetivo maior desses mapas é o de auxiliar os profissio-
nais (agrônomos, veterinários, médicos, etc.) que trabalham para
o poder público, a planejar, monitorar e executar ações que pos-
sam resolver, equacionar ou minorar as conseqüências do qui-
mismo que afeta o meio fisico.

Alguns países como Canadá, China, Finlândia, Inglaterra e
USA, já na década de 70 e mais recentemente vários outros pa-
íses, inclusive o Brasil (CPRM e MINEROPAR) vêm elaboran-
do projetos de prospecção geoquímica de baixa densidade, vi-
sando não só a pesquisa mineral mas, também, ao estudo da
distribuição espacial, dos excessos e das carências dos elemen-
tos químicos de origem natural (geológica) ou antropogênica,
para auxiliar, monitorar e organizar ações de saúde pública, pro-
cedimentos agropecuários, políticas ambientais e de uso e ocu-
pação dos solos.

As análises químicas foram realizadas no LAMIN (Labora-
tório de Análises Minerais) da CPRM, localizado no escritório
do Rio de Janeiro. As amostras de sedimentos de corrente foram
submetidas a secagem em estufa a 400C, peneiradas a menos

80 mesh e pulverizadas a 150 mesh. Posteriormente foram ana-
lisadas por Espectrometria de Emissão com Fonte de Plasma
(ICP-AES) os seguintes elementos: AI, As, B, Ba, Be, Ca, Cd,
Co, Cr, Cu, Fe, La, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P,Pb, Sc, Sn, Sr, Ti, V,
W, Y, Zn. Os elementos Ag, Au, Sb, foram analisados por Ab-
sorção Atômica (AA).

As amostras de água referentes às alíquotas para análise de
cátions, foram analisadas por ICP-AES e os ânions (a outra alí-
quota) foram analisados por Cromatografia de tons. O ICP-AES
proporcionou a análise do seguinte pacote de cátions: AI, As, B,
Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sc, Se,
Si, Sn, Sr, Ti, V, W, Zn. Os ânions analisados foram: F ?, CI ?,
N02? , Br???NO??, P04?3, S04?

As paisagens geoquímicas dos elementos analisados, foram
definidas com o auxílio do Programa PROB do Sistema GEO-
QUANT. Com distribuição log-normal e intervalos calculados
pelo método 6-steps, obteve-se para cada elemento uma tabela
comos percentis5 - 10- 16- 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70
- 75 - 80 - 84 - 90 - 95 e para cada um deles, em ordem
crescente, o resultado analítico determinado pelo programa a
partir do conjunto de dados analíticos observados. Assim sendo,
ficou estabelecido que os valores encontrados até 16% consti-
tuiriam as zonas empobrecidas. Os resultados observados entre
16a 84%, portanto 68% da área da curva de distribuição, forma-
riam as zonas de background e acima de 84% os valores per-
tenceriam às zonas enriquecidas. Como só foram trabalhados
os resultados definidos, alguns elementos, tanto dos sedimentos
quanto das águas, não sofieram tratamento estatístico e nesses
casos nos mapas não aparecem as zonas e sim os resultados
brutos.

DIAGNÓSTICO DO RIBEIRÃO DAS ARARAS COM BASE NOS PARÂMETROS DE OXIGÊNIO (OD, %02,
SATURAÇÃO DE 02), ARARAS-SP

Christiano Magini(l) & Renato Luciani Chagasfl)

(/}Centro Universitário Herminio Ometto, christianomagini@UNIARARAS, Curso de Biologia

O Ribeirão das Araras nasce à noroeste da cidade de Araras
e cruza todo o município até desembocar no Rio Mogi Guaçu,
percorrendo um total de 30 km. O objetivo desta pesquisa foi
diagnosticar as condições hídricas no curso fluvial desde a nas-
cente até sua foz, utilizando para isto parâmetros fisico-quími-
cos (oxigênio dissolvido, % 02, saturação de 02, pH, diferença
de potencial e temperatura). Os equipamentos utilizados foram:
GPS, oxímetro, pHagamêtro, bússola, termômetro, máquina fo-
tográfica e mapas topográficos.

No perimetro rural os valores de pH apresentaram-se está-
veis para cada ponto analisado, com valor médio de 6,95. As
medidas de diferença de potencial (mv) apresentaram nas nas-
centes valores próximos de Oe na planície fluvial até a foz com
o Rio Mogi Guaçu valores negativos entre -30 à - 65. Os parâ-
metros de oxigênio (OD, % de 02 e Saturação de 02) apresen-
taram sistematicamente valores crescentes da nascente para foz.
Estes valores foram medidos em locais que apresentavam mata
nativa e/ou ocupação pela cana nas margens das drenagens, ou
seja zona rural. A fisiografia em degraus do Ribeirão das Araras
permite que ocorra um aumento dos valores de oxigênio chega-
do até 98,9% de oxigênio saturado, as várias cachoeiras são res-
ponsáveis pelo oxigenação das águas fluviais até a planície onde
esta encaixado o ribeirão. A fisiografia das margens do Ribeirão
das Araras apresentou pouca mata ciliar, desprotegendo as nas-
centes aumentando a erosão e o assoreamento dos leitos fluviais

e lagoas marginais (naturais ou artificiais).
Os impactos ao meio hídrico estão principalmente associados

com o início do perímetro urbano onde foram observadas mudan-
ças bruscas dos parâmetros analisados. O pH apresentou valores
básicos, chegando a 9,67; a diferença de potencial SOITeUuma que-
da brusca atingindo valores de - 14Omv.Próximo a zona industrial
(fábricas de papel e sacaria) foram obtidos valores baixos de satu-
ração de oxigênio e OD (Oxigênio Dissolvido) e de temperaturas
elevadas chegando a valores de 32,5"C a jusante das fábricas.

Os resultados fisico-químicos permitem concluir que as 3
nascentes possuem água de boa qualidade, comparando com os
padrões da CETESB (2001). Ações de refauneamento de peixes
devem utilizar preferencialmente estas áreas.

No perímetro urbano a qualidade da água fluvial é inaceitável
para uso humano e em alguns casos também industrial (Rios: Classe
3). Embora o Município tenha uma ETE (Estação de Tratamento de
Esgoto) a mesma não se apresenta eficiente e causa sérios danos ao
meio hídrico na região da planície fluvial a jusante da zona urbana.

Segundo as análises de campo o Ribeirão das Araras possui
metade do seu curso comprometido e contribuindo para uma
diminuição da qualidade da água do Baixo Mogi-Guaçu. Em
todos os casos apontamos a administração pública como princi-
pal responsável pelos impactos ambientais do Ribeirão das Ara-
ras, em conseqüência da falta de fiscalização e aplicações das
leis ambientais (CONAMA).
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MONITORAMENTO GEOQuíMICO NA BACIA DO RIO CAUAMÉ, MUNiCíPIO DE BOA VISTA (RR)

José Luiz Marmos' e Eric Santos Araújo
1CPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-MA
Te!: (71)230-9549, E-mail: marmos@cprm-ma.gov.br

No âmbito do Zoneamento Ecológico-Econômico de Rora-
ima,um projetoexecutadopela CPRM- Serviço Geológico do
Brasil para o Governo do Estado de Roraima, está sendo desen-
volvido um programa de monitoramento geoquímico nas bacias
dos igarapés Água Boa, Água Boa de Cima e rio Cauamé, aflu-
entes da margem direita do rio Branco que deságuam na proxi-
midade da cidade de Boa Vista, as quais, em conjunto, abran-
gem uma área de cerca de 4.000 km2. A área em questão abriga
o maior núcleo populacional do estado e contém diversos balne-
ários naturais, além de ser objeto de projetos de expansão agro-
pecuária, o que justifica o monitoramento em curso. Seus terre-
nos mostram uma considerável fragilidade natural aos proces-
sos erosivos, condicionada, principalmente, ao substrato areno-
so e à cobertura vegetal incipiente (savanas). Portanto, a im-
plantação de qualquer projeto agropecuário de porte deve ser
precedida, necessariamente, de estudos detalhados, com o obje-
tivo de se prevenir, ou pelo menos atenuar, futuros impactos
ambientais. Nesse sentido, foram promovidas, além de análises
químicas multi-elementares em materiais coletados (água e se-
dimento de fundo) nas principais drenagens da região, em cada
ponto de coleta, medições instantâneas de parâmetros indicati-
vos de qualidade da água: pH, condutividade, oxigênio dissolvi-
do e turbidez. A influência do fator sazonal idade é considerada
e estudada na distribuição dos elementos analisados e nas medi-
das fisico-químicas efetuadas. Assim, os trabalhos de campo,
precedidos da locação dos pontos de amostragem em um mapa
na escala de 1:100.000, foram realizados em duas etapas: a pri-
meira, no periodo de cheia dos rios da região, constou da coleta
de 25 amostras de água, cada uma delas dividida em duas alí-
quotas, e 24 amostras de sedimentos de corrente; na segunda
etapa, efetuada no período de águas baixas, coletaram-se amos-
tras nos mesmos sítios da primeira fase, acrescentando-se duas

amostragens em novos locais. Como subsídio e complemento ao
monitoramento proposto, foram instaladas duas estações fluvio-
métricas para acompanhar a variação sazonal do nível das águas e
medidas de vazão. Nas amostras de água foram analisados 26
cátions, via ICP-AES, e 7 ânions, através de cromatografia. Nos
sedimentos de corrente determinaram-se as concentrações de 35
elementos-traço e 11 óxidos maiores, além da perda ao fogo e
matéria orgânica, sendo utilizados os métodos ICP-AES e fluo-
rescência de raios-X: O tratamento dos dados está sendo efetuado
por meio do software OASIS, da Geosoft, ressaltando-se que são
excluídos desse tratamento os elementos/íons cujas análises quí-
micas indicam concentrações abaixo do limite de detecção do
método. Assim, nas amostras de água coletadas na primeira fase
foram excluídos: As, B, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Li, Ni, Se, Sn, Ti, V,
W e os ânions N02-, Br- e P04-3, restando Ba, Ca, Fe, Mg, Mn,
Mo, Pb, Sc, Si, Sr, Zn e os ânions F-, Cl-, N03- e S04=. Nos
sedimentos de corrente foram selecionados para estudos os se-
guintes elementos: AI, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, La, Li, Mg, Mn,
Mo, Ni, P, Pb, Sc, Sr, Ti, V, Y e Zn. Os resultados da primeira
etapa encontram-se em fase de consistência, com a determinação
dos parâmetros estatísticos (média aritmética, desvio padrão, va-
lores anômalos, etc.) a serem utilizados na confecção dos mapas
de distribuição dos elementos selecionados, tendo sido já estabe-
lecidas as matrizes de correlação dos teores dos elementos na água
e nos sedimentos coletados. Deste modo, como principais ele-
mentos/íons indicadores de alterações ambientais na região serão
considerados, nos sedimentos de corrente, Ba, Cd, Cr, Pb e Zn e,
na água, os ânions N03- e S04=. As amostras da segunda etapa
de campo encontram-se em fase de análises químicas, aguardan-
do-se os resultados para que se possa estabelecer os contrastes
entre as concentrações dos elementos nas duas estações climáti-
cas consideradas.

MERCÚRIO NA FLORESTA NACIONAL DE CAXIUANÃ, ESTAÇÃO CIENTIFICA FERREIRA PENNA-ECFPN,
MUNiCíPIO DE MELGAÇO I PARÁ.

Mascarenhas, A.F.S.(****); Brabo, E.s.(*); Jesus, I.M.(*); Santos, E.CO.(*); Faial, K.F.(*); Miranda, A.M.M.(**); Ferreira,
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A presença de Hg na região Amazônica tem sido associada
à atividade garimpeira. No entanto, nos últimos anos tem cres-
cido o interesse sobre o comportamento do Hg em áreas onde a
garimpagem não é praticada e estimulado a discussão sobre sua
origem. O Instituto Evandro Chagas - mc, órgão de pesquisa
da FUNASAlMS, possui um grupo de pesquisa interdisciplinar
que estuda o comportamento do Hg no meio fisico e sua intera-
ção (via de exposição) com a população residente em áreas im-
pactadas ou não pela exploração de ouro. A Floresta Nacional
de Caxiuanã, no município de Melgaço, Estado do Pará, sob
tutela do Museu Paraense Emilio Goeldi -

MPEG, é uma dessas
áreas.

Os estudos de caracterização do meio fisico, incluíram aná-
lises fisico-química da água e determinação de Hg nos sedimen-
tos de fundo e no pescado consumido pela população residente
nesta área. As espécies de peixes foram divididas em carnívoras
e não carnívoras. A avaliação das condições de saúde incluíram,
aplicação de um inquérito epidemiológico, atendimento médico
(clínica médica e neurologia), coleta de materiais biológicos
para determinação de Hg (tecido capilar e sangue), análises he-
matológicas, bioquímicas e parasito lógicas. As análises de Hg
foram realizadas por Espectrofotometria de Absorção Atômica
sem chama e as demais pelos métodos convencionais.

As águas da bacia de Caxiuanã são ácidas (pH=4,5) e ricas

em matéria orgânica. Os teores de Hg nos sedimentos de fundo
variaram entre 0,011 e 0,348 IlgHg/g com média de 0,200 IlgHg/
g. Nos peixes os níveis variaram entre 0,009 e 2,529 IlgHg/g,
com média de 0,262 IlgHg/g. Nas espécies carnívoras os teores
de Hg ultrapassaram o limite recomendado pela Organização
Mundial de Saúde - OMS (0,500llgHg/g), com média de 0,295
mgHg/g com intervalo de 0,012 a 2,529 mgHg/g. As análises de
Hg no tecido capilar de 214 indivíduos o teor médio foi de 8,569
IlgHg/g com variação de 0,612 a 45,597 IlgHg/g.

Os resultados das análises de Hg em sedimentos e no pesca-
do, com exceção dos teores nas espécies carnívoras, estão dentro
da faixa de valores encontrados em rios amazônicos não impacta-
dos por ação antrópica. Do total de indivíduos investigados,
34,11 % apresentaram níveis de Hg entre 2,0 ?g/g (Valor de Nor-
malidade) e 6,0 ??g/g (Limite de Tolerância Biológica - LTB),

enquanto que 63,3% das análises estão acima deste valor. O pes-
cado é de grande importância na dieta desta comunidadc que rela-
taram uma média de ingestão semanal de 13 refeições com essa
base alimentar. Esta evidência corrobora a necessidade de discus-
são acerca dos valores de referência para a região em tennos de
"normalidade". Verifica-se'a necessidade de implementação de
ações educativas e de vigilância ambiental em saúde nas comuni-
dades, visando a redução de riscos de exposição, sem prejuízo
das fontes de recursos alimentares disponíveis na região.
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USING HEADSPACE SOIL SAMPLES TOSEARCH GASOLlNE GROUNDWATER CONTAMINATION

Bandeira de Mello*, c.s., MaddockJ. L. **
PETROBRAS' R&D Center, Ilha do Fundão, Quadra 7, 21949-900, Rio de Janeiro, RJ

** Federal Fluminense University - UFF

The purpose of this study, realized in Barreira Group in Rio
de Janeiro state, was to evaluate the geochemical behavior of an
area contaminated by gasoline leaks. using common soil and soil
headspace samples. For that it was made comparison between
the saturated (water) and unsaturated (soil) results to determine:
1. The possibility of using headspace surface soil samples to

determinate the gasoline groundwater contamination;

2. To determine which elements and lor organic compounds
may serve as pathfinders or indicators for hydrocarbon con-

tents especially benzene, toluene, ethyl-benzene and xile-
nes (BTEX).
The water samples were taking in fourteen drillings and the

soil samples from twenty samples. Sixty-four chemical and four
physical variables were examined, including the following
groups: light hydrocarbons (alkenes, alkenes), aromatic hydro-

carbons (BTEX), polynuclear aromatic compounds, rare earth
elements, and chemical elements in general.

The principal components analysis, clusters, correlations, and
the geochemical trends ofvariables, permitted to select indica-
tors and pathfinders ofthe components related to the main zone
of dispersion. The pathfinder n-hexane, the indicator cerium and
the relation between alkanes and alkenes were the best tools

related the BTEX contamination in groundwater and detected
by soil samples.
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GETÚLIO VARGAS . REPAR, MUNiCíPIO DE ARAUCÁRIA, PARANÁ
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Em julho de 2000, ocorreu um vazamento de aproximada-
mente 4 milhões de litros de petróleo num oleoduto na Refina-
ria Presidente Getúlio Vargas REPAR, em Araucária, Paraná.
A partir do ponto de ruptura, o scraper da refinaria, o óleo
atingiu o arroio Saldanha, contaminando diversos banhados
existentes em suas margens, até alcançar o rio Barigüi, sendo
contido somente no rio Iguaçu. A área de estudo, chamada Ponto
Zero, compreende desde o scraper até a foz do arroio Salda-
nha e totaliza uma superfície contaminada de 17,71 hectares.
Os objetivos do estudo foram: (I) avaliar o grau de compro-
metimento do lençol freático, e a quantidade de óleo em fase
livre infiltrado no subsolo; (2) efetuar uma previsão do com-
portamento do contaminante no subsolo (direção e velocidade
de deslocamento) e estimar o tempo necessário para atingir o
rio Barigüi, via fluxo subterrâneo; (3) fornecer subsídios para
a elaboração de um projeto de descontaminação. O desenvol-
vimento do estudo compreendeu: (a) levantamento topográfi-
co e delimitação da superfície impactada; (b) caracterização
da bacia do arroio Saldanha, através de medições de vazão; (c)
caracterização do solo através de descrições de perfis e análi-
ses de propriedades físicas e químicas; (d) análise das amos-
tras de solo contaminado; (e) instalação e nivelamento de po-
ços de monitoramento para medição do nível e análises de qua-
lidade da água, verificação de óleo em fase livre e ensaios de
permeabilidade; (f) análise de amostras de água para verifica-
ção da contaminação; (g) cálculo do volume de óleo infiltrado
no subsolo; e (h) modelamento do comportamento do lençol

freático. Quanto à infiltração do óleo no subsolo, há quatro áre-
as com comportamentos muito distintos. Na primeira área, que
inclui o scraper e o Banhado 1, o lençol freático foi diretamente
atingido pelo contaminante e o volume de óleo em fase livre foi
calculado em cerca de 43.000 L. Entretanto, o tempo necessário
para que o óleo desta área atinja via fluxo subterrâneo, o rio
Barigüi é da ordem de 50 anos. Na segunda área (Banhados 2 e
3), a contaminação ocorreu de forma mais localizada constatan-
do-se que o óleo encontra-se, em sua maior parte, adsorvido às
partículas do solo. A terceira área corresponde ao segmento do
arroio Saldanha situado entre os Banhados 3 e 4, ao longo do
qual o óleo foi bem drenado, não tendo se infiltrado no subsolo.
Na quarta área, correspondente ao Banhado 4, o contaminante
encontra-se principalmente adsorvido às partículas do solo mas,
devido à alta condutividade hidráulica, está sendo mobilizado
para o freático. Nas duas áreas mais criticas em relação à conta-
minação do freático, o contaminante pode ser praticamente re-
movido do subsolo, com exceção do óleo residual que se degra-
dará naturalmente. As características da área do scraper e Ba-
nhado I favorecem a implantação de um sistema de drenagem
subterrânea com o recolhimento do óleo em caixas de coleta. O
processo de descontaminação pode ser acelerado através da im-
plementação de trincheiras para injeção de nutrienteslbactérias
que acelerem a degradação do óleo. No Banhado 4, a inundação
da área removeria o contaminante através da ascensão por dife-
rença de densidade e, por adsorção pela indução do fluxo sub-
terrâneo para uma barreira reativa.
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o estuário do Rio Curimataú (litoral sudeste do Rio Grande
do Norte) é dominado por densa vegetação de manguezais bor-
dejada por plantações de cana-de-açúcar. Ambientalmente esse
ecossistema é influenciado pela presença de concentrações ur-
banas de diversos portes (a cidade de Canguaretama, o povoado
de Barra de Cunhaú e outras localidades menores), pela passa-
gem da rodovia federal BR-IOl e pela existência de fazendas de
criação de camarão para fins comerciais. Esses fatores são po-
tencialmente impactantes ao meio ambiente, podendo, dentre
outros débitos, adicionar quantidades anormais de elementos
químicos nos sedimentos das drenagens que formam o estuário.
Para verificar tal possibilidade, foi feito um levantamento geo-
químico em sedimentos de fundo de 20 estações de amostra-
gem, distribuídas nas principais drenagens que compõem o re-
ferido estuário.

O levantamento iniciou com a coleta das amostras, utilizan-
do-se para isso um amostrador do tipo Ekman, de aço inoxidá-
vel. As amostras foram trazidas para o Laboratório de Geoquí-
mica Ambiental da UFRN, onde foram secadas à temperatura
inferior a 60°C e a seguir peneiradas para obtenção da fração
granulométrica menor que 0,063 mm, utilizando-se um conjun-
to de peneira com tampa, fundo, aro e tela de aço inoxidável. A
fração citada foi enviada para um laboratório comercial, onde
foi submetida a ataque químico com água régia a quente e a
seguir analisada por ICP-ES e por GH-AAS para 24 elementos.

A interpretação dos resultados analíticos dos elementos As,
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, V e Zn, considerados ambiental-
mente dentre os mais preocupantes, mostrou elevações estatisti-
camente significativas de teores nos trechos influenciados por

atividades antropogênicas. O intenso tráfego na rodovia BR-10 I
é um dos fatores que podem estar adicionando metais pesados
ao ambiente do estuário. Outro fator significativo é a própria
cidade de Canguaretama, situada na margem esquerda de um
dos dois afluentes principais que compõem o estuário. Trata-se
de uma área urbana formada em sua periferia por população de
baixa renda, onde se observa com freqüência o descarte a céu
aberto de lixo e carcaças metálicas e o despejo de esgoto em
valas que terminam por alcançar as drenagens do estuário.

Mas, é nos trechos próximos às fazendas de criação indus-
trial de camarão onde se observam as maiores elevações nos
teores. Trata-se de empreendimentos de variados portes, situa-
dos às margens das drenagens do estuário, instalados dominan-
temente em áreas de manguezal. A movimentação de solo en-
volvida na construção dos viveiros, a adição de produtos para
promover o desenvolvimento de alimentação natural e controlar
a proliferação de predadores, o uso preventivo de antibióticos
para o controle de patologias nos camarões e até mesmo o uso
de ração são, todas essas, práticas potencialmente capazes de
adicionar metais pesados, ou de promover modificações no meio
químico que podem causar o enriquecimento localizado de me-
tais a partir de suas fontes naturais.

Em conclusão, o estudo realizado mostrou que os teores dos
metais ainda não atingem níveis preocupantes, mas já são estatis-
ticamente mais altos do que aqueles medidos nos trechos do estu-
ário onde a influência antropogênica é mínima ou desprezível.
Isso mostra que processos de poluição por metais pesados estão
em marcha no estuário do rio Curimataú, devendo eles ser inter-
rompidos antes que a situação se tome verdadeiramente crítica.

APLICAÇÃO DE TÉCNICAS ORGANOGEOQuíMICAS & ORGANOPETROGRÁFICAS NA CARACTERIZAÇÃO
DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DA BAíA DE GUANABARA

João Graciano Mendonça Filho, Michele Batista Iemma, Marcelo de Araujo Carvalho e Taíssa Rêgo Menezes
UFRJ-IGEO/DEGEO/ Laboratório de Palinofácies & Fácies Orgânica

Cidade Universitária s/n, CEP: 21949-900, llha do Fundão Rio de Janeiro, Brasil

A caracterização da degradação ambiental através da inte-
gração de técnicas de microscopia (identificação dos compo-
nentes orgânicos particulados) e geoquímica orgânica (Carbono
Orgânico Total- COT e Pirólise Rock-Eval) do material orgâni-
co contido em sedimentos de fundo da Baía de Guanabara é um
estudo de caráter pioneiro. A Baía de Guanabara, inserida na
Bacia de Guanabara, situa-se ao sul do município do Rio de
Janeiro. Foram analisadas cerca de 30 amostras coletadas utili-
zando um amostrador de fundo - Van Veen, durante o período de
16 a 18 e de 23 a 24 de novembro de 1999, no projeto Caracte-
rização Ambiental e Monitoramento nas Baías de Guanabara e
Sepetiba desenvolvido no DEGEO/IGEO/UFRJ/FAPERJ. As
técnicas de microscopia em luz branca transmitida e luz ultravi-
oleta refletida (fluorescência), determinaram qualitativamente e
quantitativamente (contagem de 300 a 500 partículas em lâmi-
nas organopalinológicas) o material orgânico particulados. Es-
tas análises revelaram um predomínio de matéria orgânica amorfa
indicando uma intensa atividade microbiológica, além da pre-
sença de fitoclastos, palinomorfos e zoomorfos. Os componen-

tes orgânicos apresentaram intensa coloração de fluorescência
sugerindo elevado grau de preservação. As médias dos teores de
COT variaram de 0,6 a 4,3 %, com os valores mais elevados
sendo encontrados na zona portuária e no Pólo Industrial de
Duque de Caxias, porções da baía reconhecidamente mais polu-
ídas. Este fato sugere uma contribuição, não somente da produ-
tividade orgânica primária, mas principalmente dos contaminan-
tes orgânicos, na quantificação do COToOs resultados de Piróli-
se Rock-Eval, revelaram elevados valores de SI e IP, parâme-
tros utilizados para caracterizar a presença de hidrocarbonetos,
sugerindo um elevado nível de contaminação por petróleo e
seus derivados nos sedimentos de fundo da Baía de Guanabara.
Os baixos valores de S2 e IH, juntamente com valores elevados
de S3 e 10, indicam um baixo grau de transformação da matéria
orgânica. Sendo assim, levando-se em consideração a interação
destes resultados, caracteriza-se para a Baía de Guanabara, um
ambiente desóxico-anóxico extremamente contaminado.

Agradecimentos: CEGEQ - PETROBRAS
Apoio Financeiro: FAPERJ & PETROBRAS
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COMPARAÇÃO BATI MÉTRICA E ANÁLISE DE GRIDES PARA EVOLUÇÃO MORFOLÓGICA
DO ESTUÁRIO DO RIO POTENGI, NATAL - RN

Leonardo Hislei Uchôa Monteiro1, Luis Parente Maia1 e Eugênio Marcos Soares Cunha2
1 - LGMADEGEO, UFC,2 - UFRN

A área estudada estende-se por 5,0 Km até a foz do rio Poten-
gi localizado a margem esquerda da cidade de Natal. Está área foi

delimitada por ser comum entres as cartas batimétricas adquiri-
das. Para fins de visualização mais específicas a área foi dividida
em três setores (I, 11,III). Esta divisão ressalva a região do Porto
de Natal, dele até o Dique do Limpa (Y), seguindo deste ponto
para sua foz. Foram utilizadas as cartas de levantamento batimé-
trico do Trecho Barra - Porto de Natal referência 802- TH-01-1905
em escala de 1:5000, para as cartas de 1905, 1918, 1925, 1929,
1941, 1947, 1949 e 1977. E as cartas da CODERN - COMPA-
NHIA DOCAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CANAL DE ACESSO E BACIA DE EVOLUÇÃO DO PORTO
DE NATAL LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO, escala de
1:2000 realizado em 08/03/1999. Todas as cartas estão digitaliza-
das para AUTOCAD. Os softwares utilizados no processo foram
AUTOCAD 2000, para a correção e converção vetorial,
DXF2XYZ 1.3 A.Ol - DXF/DWG to XYZ Converter da Guthrie
CAD/GIS Software, uma rotina para a conversão de arquivos ve-
torizados para arquivos XYZ (AscII), Surfer 7.0 da Golden Sof-
tware para o cálculo volumétrico e OASIS Montaj 4.3 da Geosolf
para a modelagem do dados adquiridos. Concluída a geração dos
dados a partir das cartas o passo seguinte é a modelagem dos
dados gerando grides que devem ser satisfatórios para a análise.
Para cada levantamento batimétrico foi criado um gride obede-
cendo um mesmo espaçamento entre o "nós", viabilizando a aná-
lise entre os diversos levantamentos. Após a modelagem dos da-
dos foi selecionada uma área incomum entre os grides a qual foi
subdividade em três setores. O volume calculado é referente a
massa d'água contida no leito do rio. Foi usado como nível de

referência (Lower Surface) a cota zero e processado todos os valo-
res negativos, sendo descartado os Valores positivos (Upper
Surface) que foram criados pela interpolação dos dados, esta
zona é descartada sempre por causa do efeito de borda. Os valo-
res de volume e taxas de aporte calculados estão expressos em
padrões de linhas de tendência que inicialmente mostraram no
setor I volumes que diminuem caracterizando um assoreamen-
to, no setor 11a linha regressiva apresenta tendências constan-
tes, ou seja os volumes se equilibram, com o passar do tempo
indicando um processo de assoreamento, um outro com varia-
ções volumétricas de mesma magnitude e por fim erosão, para
setor III a qual representa as localidades da foz a regressão line-
ar indica processos erosivos que se relacionam diretamente com
o tempo.Para uma avaliação genérica de toda a área deve levar
em conta as ações antropogênicas que modificaram ao longo do
século a dinâmica e forma do estuário. Vale ressaltar que nos
últimos anos destacados no estudo foram construídas estruturas
e realizadas dragagens do estuário. As maiores variações ocor-
reram no setor 1, oscilações de assoreamento e erosão segundo
a comparação das taxas e sempre com os maiores valores de
1949 comparando com outros levantamentos, ou seja, até 1949
o processo erosivo é o mais marcante em todos setores. Está
analise temporal para a evolução do estuário do rio Potengi foi
realizada com algumas ressalvas, como o método de interpola-
ção é em função da vizinhança do ponto (nó) as cotas da mar-
gem do gride sempre sofrem efeito de borda. Para minimizar
este efeito as máscaras de contorno localizam-se por dentro da
malha de pontos das cartas batimétricas. Em algumas cartas este
limite pode está sobre a cota da margem.

CARBON AND NITROGEN BEHAVIOR IN SEDIMENTS OF THE VIRAÇÃO LAGOON,
FERNANDO DE NORONHA ISLAND, SOUTH ATLANTIC OCEAN

A. Moraes(1), E. A. MenOl<2),P. Menezes(J), S. DamattdJ) and A. Santos(4)
(1) Dep. Quím. Fund., Univ. Fed. Pernambuco (UFPE), Brazil; (2) CTG-Dep. Eng. Minas-UFPE;
(3) IPEN, S. Paulo Univ. (USP), Brazil; (4) Cádiz Univ. (UCA), Spain.

The Viração Lagoon is a small geographical site at Feman-
do de Noronha Island, Northeastem Brazil. It's an endorheic
realm situated 20 meters above the present sea levei, being an
unusual freshwater environrnent regarding quatemary sedimen-
tary systems existent in others oceanic South Atlantic Islands.
Since this Island is isolated and with restrict access, no eviden-
ces of anthropic contamination have been recognized there, be-
cause its isolated and protected habitat. Moreover, the local drai-
nage is restrict and ephemeral, and no connection with the gene-
ral insular drainage is observed.

Coring at the lagoon depocenter collected 50cm of sediments
down the bottom floor that lies around IA-meter depth in dry
season. The sampling profile was sliced each 2cm in thickness
for research purposes. The present study includes systematic
Carbon (C) and Nitrogen (N) determinations, and 210Pbdating
interesting the superior section of the profile.

Homogeneous darkness gray tonality characterizes the peli-
tic sedimentation where any lamination is visually perceptible.
Dominant smectite clay fraction including accessory kaolin
amounts is the major whole sediment constituent. Some organic
matter is always present, but quartz and carbonate minerais were
not identified. Several another silicates and heavy minerais were
recognized by XRD and inc1udes: pyroxenes, zeolite (mordeni-
te), hematite, and ilmenite. In a general view the mineralogical

composition is considered ofterrigenous origin and transported
into the lagoon by pluvial waters from nearest eroded soils.

The isolated C-N contents and the C/N behavior along the
profile point out three environmental stages covering the last
centuries of the sedimentary evolution. The older stage, before
the human colonization, shows C/N pattems greater than 45 and
very low C « 1%) and N « 0.05%) contents. This pristine con-
dition was lost and never more would come again. The follo-
wing stage, where the first human colonization occurred, shows

C-N values with a progressive growing up reaching 0.8% and
0.1 % respectively. The C/N pattems became more or less cons-
tants around the background levei of C/N = 15. The younger
stage represents the medem and sub-actual times including the
defini tive human colonization, and comprises a more pronoun-
ced growing up ofthe C-N contents that reaches 1.6% and 0.75%
respectively. However some not negligible variations in the C-
N contents occurs periodically, even when the C/N pattems re-
mained around the background levei ofC/N = 15.

In conc1usion, the geochemical evolution based on C-N con-
tents, and C/N pattems, point out an undeniable and less saline
freshwater realm prior the human colonization, and a progressi-
ve eutrophy in the more recent times.

Research supported by FAPESP (S.Paulo, Brazil) and AECI
(Spain) projects
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MODELAGEM GEOQuíMICA DO AMBIENTE DE PRESERVAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA EM SEDIMENTOS
RECENTES DE UM ECOSSISTEMA LACUSTRE
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Kristiano R. B. da Silver'
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Os ecossistemas lacustres constituem um vasto campo de
pesquisa devido à sua diversidade de organimos e de seus
intrigantes sedimentos depositados, causando assim grande
interesse em avaliar aevolucão ambiental registrada em tais
sedimentos. No presente trabalho, que se destina ao estudo
de uma lagoa antrópica que está situada no Arquipélago de
Fernando de Noronha, tem como objetivo uma averiguação
mais detalhada da matéria orgânica que se encontra preser-
vada nos sedimentos. Para isso realizou-se uma modelagem
geoquímica de teores da C, N, S e H como constituintes da

matéria orgânica que,utilizando o software: CHESS: Chemi-
cal Equilibrium with Species and Surfaces, possibilitou pre-
ver o ambiente em que se encontra a matéria orgânica preser-
vada ao longo do tempo. Com esse tipo de averiguação pode-
se fazer especiações quanto ao potencial de oxi-redução, ao
pH e às concentrações de frações preservadas da matéria or-
gânica nos sedimentos, servindo de guia para elucidar ques-
tões como a tendência de formação de alguns minerais e/ou o
comportamento de diversos microorganismos aquáticos no
ambiente em questão.

APLICAÇÃO DA COMPOSiÇÃO ISOTÓPICA DO CHUMBO COMO FERRAMENTA PARA O ESTUDO DE
METAIS PESADOS NO MEIO AMBIENTE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (PA)

Candido A. V.Moura, Henri E. Gaudette*, Maria Clarindo Carvalho e Gundisalvo P. Morales
Centro de Geociências -UFPA. *Depart. Earth Sciences-University ofNew Hampshire (USA)

O efeito cumulativo de metais pesados (p. ex. Pb, Cd, Hg e

As) e os conseqüentes danos aos sistemas fisiológicos e neuro-

lógicos dos organismos são bem conhecidos. Embora o chumbo

tetraetila, uma das principais fontes de contaminação de Pb, te-

nha sido suprimido da gasolina no Brasil, existem diversos ou-

tros produtos industrializados e atividades industriais que con-

tribuem para a introdução do Pb no meio ambiente. A assinatura

isotópica do Pb pode ser utilizada para traçar fontes de contami-

nação desse metal no meio ambiente pois, o valor da razão 206Pbl

207Pb no meio ambiente reflete a mistura do Pb presente na

atmosfera, na crosta terrestre e do Pb emitido pela atividade in-

dustrial ou da própria utilização pela sociedade de certos produ-

tos industrializados. Nesse trabalho, a composição isotópica do

Pb na Região Metropolitana de Belém (RMB), Pará, foi investi-
gada visando identificar a assinatura isotópica decorrente da

contribuição das rochas da região e aquela proveniente da ativi-

dade antropogênica. Assim, pretende-se com essa ferramenta,
apoiar programas de monitoramento ambiental, visando o con-

trole da emissão de metais pesados no meio ambiente, sobretu-

do na orla fluvial e nos mananciais dessa região.

Os estudos isotópicos foram realizados em sedimentos co-

letados em três áreas distintas: 1) Furo do Maguari e seu afluen-

tes; 2) Lago Água Preta, principal reservatório para o abasteci-

mento de água de Belém, e; 3) Aterro Sanitário do Aurá. O Pb

biodisponível foi extraído por ataque parcial com HN03 (5N), e

separado por cromatografia utilizando resina Sr-spec tendo HCI

como eluente. As análises isotópicas foram realizadas no espec-

trômetro de massa VG 54E do Laboratório de Geologia 1sotópi-

ca da UFPA (Pará-Iso).

Nos sedimentos de fundo do Furo do Maguari a razão 206Pbl

207Pb situou-se em torno de 1,196, no entanto, no igarapé Uri-

boca (afluentre), próximo a uma industria cerâmica atualmente

desativada, essa razão atingiu o valor de 1,162. Nos sedimentos
de fundo do Lago Água Preta, a razão 206Pb/207Pb variou en-
tre 1,166 e 1,176 nos trechos próximos da rodovia BR-316 e da
área urbanizada. Nas partes mais afastadas da ocupação urbana,
esses valores situaram-se em torno de 1,194. Nas amostras do
testemunho de sedimentos do Lago Água Preta coletado próxi-
mo a área urbanizada, a razão 206Pb/207Pb ficou acima de 1,20
nas porções basais do perfil (> 60 cm de profundidade) e dimi-
nuiu sensivelmente na direção do topo do perfil, onde atingiu o
valor de 1,162 n 6 cm de profundidade). Uma amostra do sedi-

mento de fundo da lagoa de estabilização no aterro sanitário
apresentou razão 206Pb/207Pb de 1,145 e, uma amostra de solo
coletado nas imediações do aterro sanitário, mas afastada da
possível zona de contaminação, o valor dessa razão foi de 1,202.

Dois conjuntos distintos de valores da razão 206Pb/207Pb
na RMB são observados. Valores em torno de 1,16 (ou mais
baixos) foram encontrados em áreas com atividade industrial,
ou com clara influência antropogênica. Razões 206Pb/207Pb
dessa ordem de magnitude foram determinados em aerosois em
diversas cidades brasileiras (Belém - 1,15; Recife - 1,141; Rio

de Janeiro - 1,162; São Paulo - 1,168) e interpretados como re-

sultantes de contribuição antropogênica (Bollhofen & Rosman
2000). O outro conjunto de valores da razão 206Pb/207Pb situa-
se em torno de 1,20. Eles foram encontrados em sedimentos da
porção basal do testemunho do Lago Água Preta e representari-
am uma sedimentação da primeira metade do século XX, por-
tanto ainda livre de contribuição antropogênica. Valor similar
foi encontrado no solo das imediações do Aterro Sanitário suge-
rindo que essa seria a assinatura isotópica proveniente das ro-
chas da RMB (Grupo Barreiras). Os valores ligeiramente inferi-
ores (1,196) encontrados nos sedimentos do Furo do Maguari
reforçam essa interpretação.

247



ANÁLISE DE íNDICES GEOQuíMICOS NAAVALlÁÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PEDOGENÉTICO E
CARACTERIZAÇÃO DE DESCONTINUIDADES PEDOLÓGICAS EM SOLOS DA REGIÃO LESTE DO ESTADO

DE SÃO PAULO

Tomoyuki Ohara(1); Juércio Tavares de Mattos(2); Jairo Roberto Jiménez-Rueda(3)
(I)

INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Caixa Postal 515, 12.201-970, São José dos Campos, Sp,
ohara@ltid.inpe.br, Fax (12) 3945-6488.
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FEGIUNESP - Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá.(3)
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A presença de descontinuidades pedogênicas foi definida
mediante a descrição e caracterização morfogenética dos perfis
de alteração intempérica, as quais localizam-se em unidades fi-
siográficas geradas pela ação evolutiva dos eventos exógenos
aluvionares, coluviais e/ou colúvio-aluvionares que atuaram no
recente, e que foram modificados posteriormente pela ação epi-
rogênica. Do ponto de vista da avaliação do desenvolvimento
pedogenético das coberturas de alteração intempérica, mediante
a caracterização geoquímica de seus respectivos volumes de al-
teração intempérica, definiu-se as descontinuidades pedogêni-
cas, através dos índices pedogeoquímicos obtidos em granito-
gnaisses da borda leste do Estado de São Paulo. Estabelecendo-
se as relações entre o potencial de intemperismo (IPA) e o pro-
duto intempérico (IPR), constantes intempéricas Ki-Kr e mobi-
lidade de elementos alcalinos (CALC), verificou-se a correla-
ção entre os diversos índices pedogeoquímicos com as informa-
ções de anomalias morfoestruturais, unidades e coberturas in-
tempéricas e as descontinuidades no perfil de alteração, inclusi-
ve com a caracterização de uma retroevolução pedogênica em
regiões intemperizadas, com mudanças de materiais e/ou seqüên-
cias pedoestratigráficas realçadas pelos índices IPAxIPR. As

informações do meio fisico, das unidades e coberturas de altera-
ção intempérica (UAI e CAI) e de anomalias morfoestruturais,
utilizadas neste estudo, foram àquelas obtidas no trabalho de
zoneamento geoambiental da região do alto-médio Paraíba do
Sul, efetuado por Ohara (1995, 1996) e Ohara et alii (1996). Os
índices pedogeoquímicos aqui considerados foram o índice de
Alteração Potencial (II'A) e o índice de Produto (IPR), os quais
correspondem àqueles utilizados por Reiche (I 943; 1950) e
Colman (1982), para avaliar e evidenciar os diferentes níveis de
alteração intempérica. É sabido que com a progressão da altera-
ção intempérica, o índice IPA decresce rapidamente com a per-
da de bases e com o ganho da água, e o índice IPR decresce mais
lentamente com a perda da sílica. R203 funcionam como uma
referência nesses índices. Outros índices pedogeoquímicos ana-
lisados (KI, KlI, CIA) foram baseados em trabalhos da EM-
BRAPNSNLCS (1979), Mattos e Jiménez-Rueda (1990) e Ohara
et alii (1996). Dessa forma verificou-se a possibilidade de estu-
dos complementares, através da análise de índices pedogeoquí-
rnicos de alteração intempérica, podendo-se inclusive caracteri-
zar a presença de retroevolução pedogênica, em regiões profun-
damente alteradas.

COMPORTAMENTO DO MERCÚRIO E OUTROS ELEMENTOS-TRAÇOS EM SOLOS LATERíTICOS DA

PRovíNCIA AURíFERA DO TAPAJÓS

Sonia Maria Barros de Oliveira*, João Henrique Larizzatti** e Deborah Ines Teixeira Fávaro***

*lnstituto de Geociências da Universidade de São Paulo - Rua do Lago, 562, CEP 05508-900, São Paulo, SP.

** Pós-graduando do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, SP.

***lnstituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - Trav. R, 400, CEP 05508-900, São Paulo, SP.

No presente trabalho é realizado um estudo geoquímico com-
parativo entre os teores de Hg e de outros elementos-traços em
perfis de alteração lateriticos de dois garimpos da Província
Aurífera do Tapajós - Fazenda Pison e Porquinho -, onde o ouro

é recuperado através da queima do amálgama. O objetivo desse
estudo é o de verificar se pelo menos uma parcela do Hg exis-
tente nos solos pode ser atribuído a fontes externas ao perfil.

No Garimpo Fazenda Pison aflora um perfil de alteração de
cerca de 5 m de profundidade, constituído, da base para o topo,
dos seguintes horizontes: saprolito de rocha sub-vulcânica áci-
da com estrutura conservada, zona de transição com aspecto
mosqueado, couraça ferruginosa, latossolo vermelho e latosso-
10amarelo. Do saprolito à couraça ocorre intensa acumulação
de Fe, que passa de teores em torno de 3% em peso para valores
que chegam próximo de 30%. No latossolo, produto da degra-
dação da couraça, há perda substancial de Fe, que atinge teores
em tomo de 4% nos horizontes mais superficiais. Hg, V, As, Sb
e Mo acompanham, de modo geral, o comportamento do Fe. Os
teores de Hg estão na faixa de 18-117 ppb no saprolito, 77-123
ppb na zona de transição, 188-385 ppb na couraça e 100-222
ppb no latosolo.

No Garimpo Porquinho o perfil de alteração, com aproxi-
madamente 10m de profundidade, compõe-se de 2 horizontes:
saprolito granítico (I -9 m) de estrutura conservada (SAP), reco-
berto por latossolo amarelo (LA), de composição próxima à do

saprolito, sem estruturas visíveis (0-1 m). O comportamento do
Fe mostra apenas um discreto aumento de concentração dos ní-
veis inferiores do saprolito (3,2 a 4,7%) para o solo (5,3 a 7,5%).
As, Sb e Sc seguem aproximadamente esse comportamento. O
Hg passa de teores na faixa de 11 a 44 ppb no saprolito a teores
de 85 a 103 ppb no solo.

Os Fatores de Enriquecimento (EF) calculados para Hg, V,
As, Sb e Mo no perfil do Garimpo Fazenda Pison mostram ten-
dência de empobrecimento desses elementos do saprolito à cou-
raça. Nos latossolos, entretanto, enquanto V, As, Sb e Mo apre-
sentam queda nos valores de EF, para o Hg os EF crescem signi-
ficativamente, atíngindo valores próximos de 3 na superficie.
Isso significa que, com a exportação de Fe do perfil durante a
degradação da couraça, V, As, Sb e Mo são também exportados.
O Hg, ao contrário, mostra enriquecimento. No Garimpo Por-
quinho a tendência é similar, sendo o Hg o único elemento ana-
lisado que apresenta valores de EF> 1 nos solos.

Assim, diferentemente dos outros elementos, cujo estoque
nos solos pode ser atribuído tão somente à pedogênese lateríti-
ca, o Hg dos solos proviria, além da parcela devida à pedogêne-
se, de uma outra parcela cuja origem seria externa ao perfil. As
emissões provocadas pela atividade garimpeira nos últimos 30
anos e a atividade mineira nos Andes desde os tempos coloniais
poderiam constituir a fonte do excesso de Hg encontrado nos
solos.
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INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE MINEIRA NA CONTAMINAÇÃO POR METAIS PESADOS EM DRENAGENS E
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA: O CASO DA MINA BONFIM, LAJES (RN).

LudmUa B. F Pereira I, J. Adauto Souza Neto 1.2e Carlos Eduardo F Souza Costa2

(1}Programa de Pesquisa e Pós-Graduaçào em Geociências e (2}DG, CCET - UFRN

e-maU: ludgeo@hotmail.eom

A Mina Bonfim W-Au (Bi-Te) situa-se na porção centro-
oriental do Estado do Rio Grande do Norte, a cerca de 27 Km a
sudeste da cidade de Lajes. Este depósito produziu scheelita
desde 1969 até meados da década de 80. Em 1992 descobriu-se
o ouro nas antigas pilhas de rejeito, extraindo-se cerca de 100
quilo desse metal por lixiviação com cianeto.

Geologicamente a área contém: ortognaisses paleoprotero-
zóicos; mármores, quartzitos e micaxistos (seqüência supracrus-
tal, meso a neoproterozóica) e rochas granitóides neoprotero-
zóicas. Tardiamente no Ciclo Brasiliano (600 Ma), um evento
metassomático transformou mármores e micaxistos em skarns.
Estes skarns possuem diopsídio, actinolita, titanita, apatita, sche-
elita, molibdenita, pirrotita, calcopirita e pirita, além de plagio-
clásio, granada, feldspato alcalino, zoisita/clinozoisita, sericita,
alanita e arsenopirita. A paragênese do ouro, particularmente rara,
é composta pela série bismita (Bi203) - zavaritskita (BiOF),
bismuto nativo, bismutinita, joseíta (Bi4TeS2), calcopirita, es-
falerita, epidoto, prenita e clorita.

Este estudo visa diagnosticar a contaminação ambiental por
metais pesados nas drenagens e reservatórios de água (açudes)
sob influência das pilhas de rejeito da mina Bonfim. Foram uti-
lizadas amostras de sedimento de fundo (secos) da drenagem
principal sob influência da mina, dos principais afluentes e açu-
des dessa drenagem. Utilizou-se também amostras das princi-
pais pilhas de rejeito expostas na área da mina. As amostras de
sedimento de fundo foram peneiradas (fração < 63 micrôme-
tros), digeridas em água régia (HCI-HN03) e analisadas para
vários metais por ICP-AES. Para As, Bi, Se e Te as análises
foram por geração de hidretos e absorção atômica. As amostras
das pilhas de rejeito foram quarteadas,moídas « 200 mesh),

digeri das em solução multi-ácida (HCI-HN03-HF-HCI04) e
analisadas por ICP-AES. Nestas últimas, para o Te fez-se diges-
tão em HN03-HF-HBr-Br, extração orgânica e análise por ab-
sorção atômica.

Os resultados obtidos permitiram separar três grupos de con-
taminantes, com base no grau de clareza com que evidenciam a
contaminação a partir das pilhas de rejeito: I (Bi, Te, Se, Cd, W,
Mo), 11(Zn, V, Ti, S) e m (Cu, Pb, Ni, Co, Cr, Zr). De I para m,
os grupos mostram de melhor até menos claramente a contami-
nação investigada.

Os elementos do grupo I pertencem à paragênese da mine-
ralização e mostram as concentrações mais elevadas na área da
mina, nas pilhas de rejeito, bem como nos açudes ao longo da
drenagem principal. A conc~ntração preferencial desses elemen-
tos nos açudes aponta para a dissolução e lixiviação dos mes-
mos a partir das pilhas de rejeito, seguido do transporte em meio
aquoso na drenagem. O grupo 11engloba os elementos que apre-
sentam os teores mais altos nos afluentes da drenagem princi-
pal, sem influência direta da mina, nos açudes e subordinada-
mente na área da mina. Por serem oriundos também desses aflu-
entes, tais contaminantes podem ter uma fonte mista, geogênica
e pilhas de rejeito. Por fim o grupo m é composto por elementos
que apresentam as maiores concentrações nos afluentes que cor-
tam outras frentes de extração mineral na área, assim como nos
açudes. Para tais contaminantes admiti-se uma fonte composta
por outras frentes de atividade mineira na área e rochas encai-
xantes variadas (e.g. afinidade básica-ultrabásica). Os resulta-
dos são sugestivos de que a atividade de mineração contribui
com metais de implicações ambientais para a contaminação do
sistema drenagem-reservatórios de água da área investigada.

CARACTERíSTICAS GEOQuíMICAS NATURAIS DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DA PORÇÃO
EXTREMO NORTE DO ESTADO DO PARANÁ, BRASil

Pinese, J.p'p'(la); Alves, J.c.(lb);Lieht, O.A.B.(2);Pires, E.O.l1a); Marafon, E.l1b)

(1) Universidade Estadual de Londrina (UEL) - Departamento de Geociências (1a) e Departamento de Química (1b) - Caixa

Postal 6001 - 86051-990 - Londrina (PR).
(2) Minerais do Paraná S.A. (MINEROPAR) - Rua Constantino Maroehi, 800 - 80030-360 Curitiba (PR).

Os recursos hídricos subterrâneos são uma alternativa de
abastecimento simples, confiável, eficiente, de baixo custo e com
alta disponibilidade. No Estado de São Paulo, por exemplo, cer-
ca de 71% dos municípios são total ou parcialmente abastecidos
por esta variedade de manancíal (e.g. CETESB, 1997).

No extremo norte do Estado do Paraná, algumas cidades têm
intensificado o uso de tais recursos, em particular, destaca-se o
município de Itambaracá que utiliza em grande escala, tanto na
zona urbana como na zona rural, as águas subterrâneas confina-
das do Aqüífero Serra Geral para o abastecimento público. Em
menor escala, as águas do aqüífero livre ou freático também são
utilizadas. O aqüífero confinado relaciona-se a seqüência de ro-
chas vulcânicas da Formação Serra Geral, a qual é representada
em sua maioria por basaltos toleíticos e por corpos ácidos de
composição riolítica a riodacítica (Melfi et aI., 1988). A circula-
ção das águas nesse contexto, é condicionada por 7 famílias de
fraturas direcionadas predominantemente: E-W (27%), N-S
(22%), N35°-50oE (21%), N20o-30oW (10%), N60o-70oE (9%),
N400-600W(8%) e horizontal (3%). Verifica-se uma relação
muito forte entre os poços tubulares de maior vazão e as famíli-
as E-W, N35°-50oE, N40o-60oW e N-S. Os poços relacionados
às duas últimas famílias, demonstram concentrações mais ele-
vadas de F- (>0,90 mg/L) e Na+ (>23mg/L).

Concentrações geoquimicas das águas subterrâneas localiza-
das no município de ltambaracá (Pinese et aI., 2001) e outras de
tendência regionais (Licht et aI., 1997), registram a ocorrência de
anomalias multielementares para o extremo norte do estado. Além
da sede do referido município, assinalam-se maiores concentra-
ções nas localidades de São Joaquim do Pontal e Raul Marinho.

No caso dos fluoretos as concentrações (0,06 a 1,79 mg!L)
não são muito superiores a 1,50 mg/L (VMP-Portaria MS 1469/
00). Contudo a situação é alarmante nestas localidades, pois inú-
meros casos de fluorose dentária foram identificados demons-
trando íntima associação com a distribuição natural das águas
na região, o que respalda o limite recomendado pela OMS (má-
ximo de 0,8 mg!L) para países tropicais, como o mais indicado
no controle e prevenção destas enfermidades.

Teores de Na+ «0,10 a 48,09mg/L), Ca+2 «0,10 a 1,71mg!
L) e K+ (0,44 a 3,77mg!L) são baixos nas águas subterrâneas
locais, chegando a serem similares ou se situarem abaixo dos
teores da água meteórica. Por outro lado, o incremento dos seus
teores acompanha a evolução das anomalias de fluoreto demons-
trando forte correlação positiva.

Dados químicos adicionais (e.g. AI, Mg, Pb, Cu, Zn, Cd,
Mo e Mn) obtidos pelo método eletro-químico Voltamctria de
Redissolução Anódica e ETAAS, também contribuem para elu-
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cidar a evolução geoquímica dos metais pesados nas águas su-
perficiais e do aqüífero livre, pertencentes as principais sub-ba-
cias hidrográficas da região extremo norte do Estado do Paraná,

culminando com novas idéias acerca dos impactos ambientais
geogenéticos e/ou tecnogenéticos e suas implicações à saúde
coletiva.

DETERMINAÇÃO DO MATERIAL EM SUSPENSÃO DO LAGAMAR DO CAuíPE - PLANíCIE COSTEIRA DO

MUNiCíPIO DE CAUCAIA - CE.

Queiroz, A.M.,i5i; Silva, R.A.C.(/) Bezerra, C.Q.P'(I) (1);Freire, G.S.s.(I); Aquino, MD.(3). e Pinheiro, R.DJJ)
(4)

(/)Laboratório de Geologia Marinha e Aplicada-UFC, (2JMestrado em Recursos Hídricos-UFC, (3JDEHA-UFC, (4JMestrado em

Geociências-UFRGS, (5)PRODEMA-UFC

A relação sociedade-natureza sofreu modificações ao longo do
tempo. Inicialmente, o homem tinha uma intimidade muito grande
com a natureza fazendo parte dela. Posteriormente, passou a domi-
ná-Ia. Necessitou conhecê-Ia melhor, para que pudesse usufiuir de
tudo que ela poderia lhe oferecer. Hoje, há uma preocupação com o
meio ambiente, pois, descobriu-se que a natureza não é infinita, e
mesmo os recursos renováveis, precisam de tempo para se recom-
por. Atualmente o que temos presenciado é a crescente poluição
dos nossos corpos d'água e por outro lado, o crescimento da popu-
lação e consequentemente o aumento da demanda de água potável.
Urge conhecermos melhor os nossos ecossistemas para utilizá-Ios
racionalmente. No presente trabalho estudamos um recurso hídri-
co, o Lagamar do Cauípe, importante para a região, formado a par-
tir do barramento das dunas ao norte, inserido num local de grande
potencial paisagístico. A lagoa está situada na APA de mesmo
nome, gerenciada pelo governo do Estado e possui uma área de
1.884,46 ha. Situada no litoral oeste de Fortaleza, dista aproxima-
damente 35 Km desta, com as seguintes coordenadas: Latitude
3°34'24" e 3°40'47" ; Longitude 38°49'03" e 38°44'47". Verifica-
se uma expansão urbana nas áreas circunvizinhas devido à recente
implantação do Complexo Industrial-Portuário do Pecém. Este tra-
balho visa conhecer melhor este recurso hídrico no que diz respeito
ao material em suspensão por ser um parâmetro necessário ao co-
nhecimento dos problemas que acarreta, como podemos citar: au-
mento da turbidez, diminuição da penetração da luz e calor e con-
sequentemente redução da atividade fotossintética, além de atuar

como portador de nutrientes químicos, inseticidas, herbicidas, me-
tais pesados bactérias e vírus. Para a realização deste trabalho foram
realizamos coletas bimestrais no peóodo de junho de 200 I a feverei-
ro de 2002 em 16 pontos de forma a cobrir toda a lagoa. Devido a
pouca profundidade da lagoa, que variou entre 1,5 a 3,0 m, optou-se
por fazer apenas coletas de superficie. O teor de material em suspen-
são (MES), expresso em miligrama por litro (mg.L-I), foi obtido por
filtração de urna determinada quantidade de água, utilizando uma
bomba de vácuo, sobre um filtro milipore de 50 mm de diâmetro e
0,47J.1mde porosidade, previamente seco e pesado. A quantidade de
água filtrada variou de acordo com as concentrações de MES , mas
de um modo geral esteve entre O,I a IL. Os filtros contendo o MES
foram secos em estufa entre 103°C e 105°, durante uma hora, colo-
cados em dessecador e pesados até peso constante. O teor de MES
foi calculado a partir do peso do sedimento seco e do volume de
água filtrada. Encontramos urna média de 80 mg L-I, sendo que o
menor valor de MES foi no mês de agosto com 15 mg L-I e o maior
valor encontrado foi no mês de dezembro com 155 mg L-I.Os resul-
tados encontrados foram considerados altos quando comparados com
um outro trabalho de mesma natureza realizado no litoral leste de
Fortaleza na Lagoa de Uruaú onde as médias mensais foram de 3,5
mg L-I. Paralelamente observou-se que os maiores valores de MES
foram encontrados nos meses de menores chuvas, o que evidencia
que o vento realmente é o maior contribuinte para as grandes concen-
trações de MES, e que as águas atuam como dispersantes de MES e
não como concentrador.

ECOSSISTEMA MANGUEZAL: ESTUDO ORGANOCOMPOSICIONAL E PEDOLÓGICO NA CARACTERIZAÇÃO

DA REMEDIAÇÃO NATURAL

Denize GlóriaBarcellosRamos, João GracianoMendonça Filho, Helena Polivanov, TaissaRêgo Menezes,Antonio Donizeti de Oliveira
Universidade Federal do Rio de Janeiro - IGEO/DEGEO
Cidade Universitária s/n, CEP: 21949-900, Ilha do Fundão - Rio de Janeiro, Brasil

Para a elaboração de métodos de tratamento e despoluição é
necessário o conhecimento detalhado das condições do meio, da
contaminação e do fluxo. Para tanto, a caracterização pedológica
e organocomposicional possuem grande importância na compre-
ensão da migração de contaminantes em solos. O presente traba-
lho tem como objetivos caracterizar a composição orgânica, atra-
vés de técnicas de microscopia em luz branca transmitida e ultra-
violeta refletida, e caracterizar pedologicamente amostras de um
solo de manguezal, localizado na planta industrial da Petroflex
Ind. & Com. S.A., na borda noroeste da Baía de Guanabara -
Duque de Caxias - RJ. Para isto, um mapeamento pedológico,
utilizando os métodos usuais de mapeamento de solos, onde as
amostras foram retiradas através da técnica Direct Push, permitiu
identificar os horizontes pedológicos e a estratigrafia local. Nos
horizontes A e C foram realizadas descrições morfológicas, fisi-
cas, químicas e mineralógicas. As análises pedológicas revelaram
que os solos são classificados como gleissolos, formados a partir
do processo de gleização, que ocorre em ambiente redutor. Estes
solos pertencem ao grupo das argilas altamente plásticas, apre-
sentando valores de carbono orgânico entre 0,53 e 12,82%, teores
de matéria orgânica entre 0,91 e 22, I % e valor médió de densida-
de real dos grãos de 2,35. Os minerais identificados na fração
argila foram esmectita, caulinita, ilita e gibbsita. Estes solos apre-
sentam alta capacidade de troca catiônica, alta atividade da fração
argila (Valor T 3 27 cmolc/kg) e alta saturação por bases (Valor V

3 50%). Estratigraficamcnte apresentam uma camada de argila
orgânica seguida por uma argilo-arenosa com pouca matéria or-
gânica, estando a mesma, intercalada por lentes de areia, sobre
um solo residual sotoposto ao embasamento cristalino. Foram re-
alizadas análises organopetrográficas nas camadas denominadas
de argila orgânica siltosa, nos intervalos de 2,85--4,50 me 1,85-
4,50 m, respectivamente, sondagens G3 (área de descarte de resí-
duos) e G8 (manguezal). A análise organocomposicional feita em
4 lâminas organopalinológicas, mostrou predomínio de material
lipídico amorfizado (cutículas), seguido de materiallenhoso e de
esporomorfos. Constatou-se também, o controle da sedimentolo-
gia sobre a assembléia de matéria orgânica particulada: nas cama-
das de argila orgânica, as médias percentuais de esporomorfos
são superiores a do materiallenhoso, além da ocorrência de dino-
flagelados, confirmando a influência marinha. Na camada areno-
sa (G3), o material orgânico encontra-se bastante fragmentado,
com o aumento significativo nos percentuais relativos de material
lenhoso. Integrando os resultados das análises pedológicas, geo-
técnicas, mineralógicas e organocomposicionais, foi possível ob-
servar que a camada de argila orgânica apresenta alto poder de
adsorção, retendo parcialmente contaminação por compostos or-
gânicos na área estudada. Essas camadas funcionariam como bar-
reiras naturais, mininrizando as migrações de contaminantes.

Agradecimentos: Petroflex Ind & Com. S.A.
Apoio Financeiro: ANP - Agência Nacional do Petróleo
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CARACTERIZAÇÃO DOS LlXIVIADOS PRODUZIDOS PELO ATERRO DE RESíDUOS SÓLIDOS DO
JANGURUSSU (FORTALEZA - CEARÁ)
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A geração e percolação de produtos lixiviados em um aterro
de resíduos sólidos (e/ou semi-sólidos), quer seja de origem ur-
bana e/ou industrial, representa, para a grande maioria das em-
presas gestoras, o calcanhar de aquiles do setor, sem menospre-
zar, evidentemente, outros tantos grandes e graves problemas
relacionados ao processo de gestão integral de resíduos.

Os lixiviados (chorume; perco lado), representam uma solu-
ção multicomposicional, subproduto da prática de disposição
final de residuos em aterros, concentrando elevada carga conta-
minante por efeito da infiltração e percolação através dos estra-
tos de resíduos, extraindo e incorporando os materiais disponí-
veis, dissolvidos ou em solução.

Oficialmente inaugurado em março de 1978, o aterro do Jan-
gurussu encontrava-se anteriormente já em operação provisó-
ria, induzindo-se assim o seu descontrole continuado. Em mar-
ço de 1998 deixou de receber lixo, depois de mais de 20 anos de
destino final de todo e qualquer tipo de resíduo quando, com
seus quase 40 metros de expressão topográfica e 24ha de área
aflorante, passa a ser o ícone das ineficientes práticas políticas
da administração pública municipal e estatal no processo de ges-
tão integral de resíduos.

Mesmo depois da execução do plano de clausura (fechamen-
to do aterro), iniciado em 1998 e concluido em 1999, os lixivia-
dos, continuaram escapando livremente pelas bases das penden-
tes laterais do corpo do aterro, emanando na forma de múltiplas
vertentes dispersas ao norte, este e também ao sul. Desta maneira,
o aterro do Jangurussu transfere, por infiltração direta, grandes

volumes de lixiviados ao meio aqüífero local, inducido pelo in-
cremento do nível fteático no corpo dos resíduos, favorecento tam-
bém, direta e indiretamente, o repasse de uma grande vazão con-
taminante ao Rio Cocó, às margens do aterro.

A caracterização fisico-química e biológica destes lixivia-
dos representa uma preocupação meio ambienta I de grande im-
portancia, permitindo avaliar a sua carga contaminante efetiva,

bem como orientar a planificação e o desenho otimizado de um
sistema de tratamento.

Registrou-se em campo o pH, temperatura e condutividade
elétrica (CE), sendo realizadas análises para Cl-, HC03-, C03=,
N03-, N02-, NH4+, COT, Na+, Mg++, K+, Ca++, S=, Fe, P,
AI, B, Ba, Cr, Ni, Mn, Cu, Co, Cd, Zn, Pb, Sb, Ag, Mo, As, Se e
Hg, das distintas surgências de chorume localizadas nas encos-

tas ao norte e ao leste do corpo do aterro. Também foram apro-
veitados e retrabalhados os registros seqüenciais mensais (entre
maio/1996 a abril/1997), dos valores da DB05 dias, DQO e co-
liformes (totais e fecais), publicados por Oliveira, 1997.

O aterro do Jangurussu representa a depósição moderna, an-
trópica, pós-ho10cênica, produto do modelo de improvisação com
que tem sido tratada a gestão de resíduos sólidos urbanos com o
passar dos anos, sempre a reboque das ineficientes práticas políti-
cas que esquivaram-se continuadamente em reconhecer e assu-
mir o lugar prioritário que debe ocupar na economia da Região
Metropolitana de Fortaleza a problemática da gestão de resíduos.

INFLUÊNCIA DE ATIVIDADES ANTROPOGÊNICAS NO SISTEMA GEOQuíMICO ÁGUA-SEDIMENTO DE
FUNDO DOS AÇUDES DOURADO E CURRAIS NOVOS, MUNiCíPIO DE CURRAIS NOVOS/RN

Adeilton Rigaud Lucas Santos*, Germano MeIo Júnior**, Franklin Silva Mendes**, João Adauto de Souza Neto** e José Salim**
*Departamento de Geologia/CCET/UFRN **Pós-Graduação em Geociências/UFRN

O açude Dourado é um dos principais mananciais superficiais
do município de Currais Novos/RN, sendo responsável por cerca
de 50% do abastecimento doméstico deste município. O açude
Currais Novos não é utilizado como fonte de água para abasteci-
mento urbano, mas é utilizado para pesca e como fonte de água
para irrigação de plantações próximas a suas margens. Já há algum
tempo o açude Currais Novos está sob influência de contaminação
por esgotos provenientes da cidade de Currais Novos, enquanto o
açude Dourado possui urna de suas drenagens afetada pelo rejeito
de uma mineração de ouro desenvolvida na região (Mina São Fran-
cisco). Este trabalho apresenta os resultados do diagnóstico geo-
químico ambiental das águas e sedimentos de fundo destes açudes,
para determinar a influência dos esgotos e do rejeito da mina no
teor dos metais observados nestes compartimentos geoquímicos.

Este estudo iniciou-se com a coleta de amostra de água e se-
dimentos de fundo em oito estações de amostragem, sendo cinco
pontos no açude Dourado e três no Currais Novos. As amostras
de sedimentos de fundo foram secadas em estufa e peneiradas
para obtenção da fração -0,063 mm. Após ataque com água régia
a quente, esta ftação foi analisada por ICP-MS e AAS para os
seguintes elementos: AI, Sb, As, Ba, Bi, Cd, Pb,Co, Cu, Cr, Sn,
Fe, Li, Mn, Hg, Mo, Ag, Ni, Ve Zn. As amostras de água foram
analisadas para esses mesmos elementos. Adicionalmente, nas
amostras de água foram realizadas análises de parâmetros fisico-

químicos básicos, tais como, pH, condutividade elétrica (CE),
demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e coliformes totais (CT).

Comparando as médias dos resultados analíticos entre os
açudes, observa-se que o açude Dourado (CE = 434,3 mS/cm;

DBO = 2,67 mgIL; CT = 117,2 UFC/1 00 mL) apresenta água
com melhor qualidade que a observada no Currais Novos (CE =
3273,3 mS/cm; DBO = 4,07 mglL e CT = 20133 UFC/lOO mL),
considerando que este último possui teores médios mais eleva-
dos de todos os parâmetros acima mencionados. Além disso,
para todos os metais presentes nas águas, as maiores concentra-
ções também foram observadas no açude Currais Novos. Já nos
sedimentos de fundo, com exceção de Cd, Co, Fe, Mn, Hg e Ag,
os teores médios dos demais metais foram superiores no açude
Dourado. Apenas Sn e Mo nos sedimentos de fundo tiveram
teores abaixo do limite de detecção, enquanto Sb, As, Co, Cu,
Sn, Li, Hg, Ni, Ag e Zn tiveram este comportamento na água.

Na água do açude Currais Novos, os teores elevados de metais,
associados com resultados também elevados para os parâmetros
analisados evidenciam a contaminação por esgotos a qual este açu-
de está submetido. Já os altos teores de diversos metais nos sedi-
mentos de fundo do açude Dourado estão provavelmente relacio-
nados com a influência dos materiais provenientes da Mina São
Francisco, os quais alcançam este açude pelo sistema de drenagens
localizado próximo ao rejeito da mina e que aporta no açude.
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A fôlha Guarabira, em sua porção norte, exibe uma impor-
tante anomalia morfológica, hidrogeológica e gravimétrica des-
crita recentemente em Brito Neves et aI. (2001). Na porção nor-
te do município, cerca de 100 Km2 de área aplainada em cota de
200m de altitude, destaca-se morfologicamente, limitada pelo
divisor de águas do Rio Camaratuba a norte e Mamanguape a
sul. Nesta estrutura, encontram-se materiais rochosos cujo grau
de alteração não permite uma identificação clara do constante
em mapeamentos básicos, descrevendo esta área como de expo-
sição de rochas vulcânicas do Cretáceo. Tal variedade litológica
foi amostrada em diferentes horizontes de alteração, conside-
rando a parte menos alterada como o material parental. Nestas
amostras foram analisados elementos maiores e elementos traço
por fluorescência de raios X (Lab. de Fluorescências de Raios X

do DMG-IGIUSP). Os resultados obtidos permitem separar es-
tas amostras analisadas em três grupos distintos. Um primeiro,
considerado como Rocha Sã, o qual exibiu composição de ro-
cha silicatada do tipo silexito (valores acima de 91 % de Si02,)
portando razoavel conteúdo em ferro (acima de 5% de Fe203),
associados a alumínio, (menos de 0,5%), e valores relativamen-
te baixos de Sódio (Na), Potássio (K), Titânio (Ti), Cálcio (Ca)
e Magnésio (Mg) (todos com valores inferiores a 0,3%). Nesta

mesma amostra obteve-se 2013 ppm de Cromo (Cr), 663 ppm
de Níquel (Ni) e 351 ppm de Flúor (F). Um segundo grupo de
amostras foi obtido em horizonte pouco acima do anterior e exi-
biu conteúdo de Si02 na casa dos 89%, Fe203 em 7,6% e basi-
camente os mesmos valores para Na, K, Ti, Ca, Mg e AI. No
entanto, os valores de Cr, Ni e F apresentam respectivamente
1353 ppm, 903ppm e 389ppm. Ou seja, houve incremento nos
valores de Ni e F. No terceiro grupo de amostras foram detecta-
dos 75% Si02 ; 19,48% de Fe203 , os elementos Na, K, Ti, Ca,
Mg e AI mantiveram-se abaixo dos 0,5%. No entanto, o teor de
Cr obtido foi de 4618ppm, o de Ni atinge 1698ppm e o de F,
1230ppm. Pode-se assim dizer que nos materiais alterados hou-
ve um incremento em relação a rocha original de 2 vezes o teor
de Cr, quase 3 vêzes o teor de Ni e quase 4 vêzes o teor de F. As
perdas de Si com incremento de Fe no material mais alterado,
somados ao incremento de Cr, Ni e F; comparados com a rocha
sã, sugerem processo de concentração residual destes elemen-
tos na alteração desta rocha. Este processo desenvolve-se em
condições de baixa pluviosidade (a área encontra-se na Zona da
Mata, 100Ommlano), toma-se plausível considerar que tal pro-
cesso de concentração residual ocorreu sob condições climáti-
cas diferente das atuais (provavelmente Terciário Superior).

DEGRADAÇÃO AMBIENTAl DO SUBSOlO BRASilEIRO

Cassio R. Silva I, Amilcar Adamyl, Jaime Q. Colares I, Antônio J.Dourado R. I ,Luiz G. Oliveira S. I, José E.A. Martinez2, Antônio

Theodoroviczl, Antônio S.J.Krebsl, Valter Marquesl, Maria A.Duarte3, José Ximenes M.4, Mylêne Berberr, Fernanda G.Cunhal,

Paulo C.Brancol, José Oliveira5, Samir Nahass. e Glória J.C.Sirotheau.
CPRMI, SMAfl, DNPAP, IBAMA4, ANp5 e CETEM"

Relata-se abaixo o resumo do tema "Uso do Subsolo" en-
tregue ao IBAMA para compor, juntamente com outros temas,
o "Relatório Perspectívas do Meio Ambiente para o Brasíl-
GEO-BRASIL", o qual deverá ser apresentado pelo governo
brasileirona Rio +1O- "Conferência de Cúpula sobre o De-
senvolvimento Sustentável', convocada pela ONU, que aconte-
cerá em Johanesburgo, África do Sul, em agosto de 2002.

A realizaçâo do trabalho contou com a participação de cola-
boradores da Secretaria de Minas e Metalurgia - SMM/MME,
Agência Nacional de Petróleo - ANP, Departamento Nacional
de Produção Mineral -DNPM, Centro de Tecnologia Mineral-
CETEM e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos NaturaisRenováveis- IBAMA/ CECAV,sob a coordena-
ção do Serviço Geológico do Brasil - CPRM.

O trabalho aborda os recursos e usos do subsolo, através do
diagnóstico das pressões que vem sofrendo; da caracterização
dos impactos ambientais; da identificação das respostas e ações
adotadas pela sociedade em face da degradação existente e pe-
las análises dos processos em curso, frente aos desafios futuros.

Os diversos modelos de política econômica adotados no
Brasil, desde a década de 70, proporcionaram o aumento do par-
que industrial e exportação de bens minerais. Dentro desse con-

texto a pressão por exploração de bens míneraís experimen-
tou gradativo avanço, principalmente de insumos para emprego
na indústria de metais e petroquímicos, em materiais para cons-
trução civil e na garimpagem para ouro, diamante, cassiterita e
gemas. Nesse cenário, vem-se explorando os recursos naturais

(renováveis e não renováveis) sem considerar as suas fragilida-
des, o que acarreta o comprometimento do meio ambiente, por
vezes impactando de forma irreversível. A demanda por bens
minerais, petróleo e gás, considerando a extração, e os proces-
sos de siderurgia, metalurgia, indústrias do cimento, indústria
de cerâmica, de fertilizantes, refino e a distribuição, o setor
como um todo, apresentou em 2000 a significativa percentagem
de 13,9% do PIB do Brasil.

Como resultado dessas atividades, a degradação ambiental
ocorre principalmente nas atividades de mineração de carvão
(CriciumalSC), ouro e ferro (Quadrilatero Ferrífero-MG) , chum-
bo-zinco-prata (Vale do RibeiralSP/PR, Caraíbas e Santo Ama-
ro/BA) e agregados para construção civil em áreas urbanas),
garimpagem (rio Madeira-RO, Tapajós-Parauari-Cumaru-Serra
PeladalPA, Alta Floresta-Peixoto Azevedo-Cuiabá-Poconé/MT);
nas águas subterrrâneas (cunha salina, sobreexplotação); dispo-
sição de resíduos industrial e domestico; derramamento e vaza-
mento de produtos derivados de petróleo; disposição final e va-
zamento de produtos radioativos e da atividade industrial.

Baseados na avaliação efetuada neste trabalho, verificou-se
que os processos de degradação do subsolo brasileiro regredi-
ram lentamente no período de 1972-1992 e em maior velocida-
de no período de 1992-2002. Isto em grande parte devido a im-
plementação da legislação ambiental,

da atuação orientativa do governo, ongs, mídia e principal-
mente pela conscientização da população. As perspectivas são
animadoras em relação ao uso sustentável do subsolo brasileiro.
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Com a principal finalidade de estudar a evolução costeira de
alguns trechos do litoral pemambucano, foi analisado um teste-
munho do sedimento do grande alagado de Porto de Galinhas
(50 km a sul de Recife), que tem a sul ligação com o mar.

O gráfico de distribuição dos teores de C orgânico mos-
tra duas fases bem distintas da evolução costeira naquele lo-
cal. Admitindo uma taxa média de sedimentação de 1,5 mm!
ano, a primeira dessas fases terminou há 493 anos atrás, e é
caracterizada por teores de C próximos de zero, acompanha-

dos de perto pelos teores de N, à exceção de uma faixa de 787
a 1013 anos, na qual N apresenta teores relativamente elevados,
mas muito oscilantes. De 493 anos atrás até ao presente, os
teores de C atingiram valores muito altos, mas também muito
oscilantes, com variações de 0,3 - 38 - 0,3 - 29,7 - 12,2 - 22,8

- 11,0 - 20,3 - 2,8 - 9,3 - 5,5 (atualmente), e relações C/N de
44,7- 64,5 - 53 - 45,7 - 20,8, correspondentes aos máximos de
C (atualmente 19). De 467 anos para trás, os teores de S são
nulos.

ESTUDO SOBRE A MOBILlZAÇÃO DO MERCÚRIO NOS BAIXOS CURSOS DOS RIOS MURIAÉ E
CARANGOLA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BRASIL

Marilu de Meneses SilvaI & Lilian Graicy L. Morais Lima]

1 - Doutoranda do Programa de Pós-Graduação do Curso de Geologia, UFRJ
Núcleo de Estudos Integrados Ambientais (NEIAMB)/NEPGEOQUAM/DMPI, Faculdade de Geologia da Universidade do Rio de

Janeiro. marilums @ uerj. br

2 - Bolsista E.I./UERJ

Este trabalho teve como objetivo mostrar o sentido da mobi-
lização do mercúrio na interface sedimento-água, ao longo dos
baixos cursos do rio Muriaé (trecho Patrocínio de Muriaé-Itape-
runa) e do seu afluente Carangola (trecho Porciúncula-Itaperu-
na). O mercúrio pode ficar retido nos sedimentos fluviais atra-
vés de processos fisico-quimicos como o de adsorção pelos ar-
gilominerais e óxidoslhidróxidos de ferro e oxidação/ comple-
xação/ floculação pela matéria orgânica, tomando-se disponível
para biota aquática e alcançando o homem, principalmente, atra-
vés da cadeia alimentar. Pela sua diversidade química e alta to-
xicidade, a presença deste metal no ambiente, constitui uma das
preocupações mundiais pois, mesmo aquele mercúrio inerte,
preso no retículo cristalino dos minerais poderá ser solubilizado
isto, numa escala geológica de tempo. Nessa pesquisa foi utili-
zada a especiação geoquímica para identificação das fases ou
frações em que o mercúrio estava potencialmente biodisponível
e da sua fase residual onde ele encontrava-se inerte. Conside-
rando as suas características, esta ultima fração em cada estação
de amostragem (C 1 a C4 e Ml a M6) foi considerada como
traçadora local. Através da relação entre as frações disponíveis
do mercúrio e sua fração residual procurou-se então, identificar
a direção do fluxo do metal na interface sedimento-água, carac-
terizar o processo fisico ou químico predominante, se adsorção/
precipitação ou desorção/solubilização ou a ocorrência de equi-
valência dos fluxos (situação conservativa). .Nas estações de
amostragemforamanalisadosin loco os parâmetrosfisico-quí-
micos pH, Eh e condutividade elétrica e temperatura com equi-
pamentos portáteis específicos e amostrados sedimentos fluvi-

ais, representativos dos mais importantes ambientes deposicio-
nais dos rios. No laboratório esses sedimentos foram peneirados
a úmido em malha de 0,062 mm (230 mesh), tratados pelos mé-
todos de extração total e sequencial ou seletiva segundo Tessier
et ai. 1979 e Revis et ai. 1989 com alterações (Silva et ai 1999) e
analisados com a utilização do Gerador de Vapor a Frio acopla-
do no Espectrômetro de Absorção Atômica (Malm et.aI1989).
Os resultados mostraram que as águas fluviais apresentavam,
no momento da coleta dos sedimentos, um pH ligeiramente
ácido (6,54 a 6,74), Eh entre 179 a 235 mV, temperatura de 240
a 260 C e a condutividade elétrica entre 0,054 a 0,78 mS.cm-1.
Os teores do mercúrio total apresentaram-se mais elevados no
Rio Muriaé (259 a 2131mg.g -1) em relação ao de Carangola
(221 a 291 mg.g -1), sendo que desses totais 72,7 a 86,3% e 81,9
a 90,4% do mercúrio estavam potencialmente disponíveis, res-
pectivamente no Muriaé e no Carangola. Essas frações diponí-
veis apresentam-se crescentes no Muriaé, no sentido juzante,
em tadas estações, exceto na M5. Quanto à mobilização do me-
tal pesquisado neste rio, predominaram os processos fisicos em
relação aos químicos nas estações C2-C 1 e C3--'C2, o fluxo do

metal mostrou-se no sentido sedimento-água, onde os proces-
sos de desorção/solubilização estão presentes. Nas estação C4
(foz)-C3 do rio Carangola e em todas as estações de amostra-
gem do rio Muriaé (M 1 a M6) os processos fisicos e químicos
se equivaleram, predominando a situação conservativa do mer-
cúrio, isto é, não havendo processos fisicos importantes de de-
posição ou remoção do metal.

FAPERJ/UERJ-FAP
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Este estudo sobre a detenninação dos teores de mercúrio
nos peixes consumidos pela população local foi realizada atra-
vés da parceria UERJ/CETEM. Teve como objetivo avaliação
dos efeitos ambientais do mercúrio, complementando a pesqui-
sa que vem sendo realizada pela UERJ na Região Noroeste Flu-
minense sobre o levantamento das concentrações deste metal
nos sedimentos fluviais, nas áreas onde ocorreram garimpos de
ouro aluvionar. Nos cursos do Rio Paraíba do Sul e dos seus
afluentes Pomba, Muriaé-Carangola foram detectados concen-
trações do mercúrio nos sedimentos que muitas vezes estavam
acima do background regional e que encontravam-se parcial-
mente disponíveis para o meio aquático (Silva et a!. 1999 e 2000).
O mercúrio quando em condições favoráveis é oxidado, metila-
do e incorporado à cadeia trófica através de mecanismos de ab-
sorção, bioacumulação e biomagnificação. No peixe, 80-95%
do mercúrio total se encontra na fonna metilada, a mais tóxica.
O consumo de peixes contaminados com este metal constitui a
principal via de intoxicação dos seres humanos (Harada 1995).
As amostras de peixe foram adquiridas no mercado local. Utili-
zou-se peixes de diferentes hábitos alimentares, carnívoros, oní-
voros e ictiofagos. O período de ~oleta foi de 12/04/99 a 22/05/
99. Cada espécime foi pesada e limpa, separando-se uma posta
que foi congelada no aguardo da análise. Foram coletadas ao

todo 48 amostras de diferentes espécies e de diferentes hábitos
alimentares. A digestão das amostras foi realizada nos laborató-
rios do CETEM, segundo método de Julshmann & Eggas, com
pequenas modificações, testado e validado anteriormente
(Yallouz 1997). A detenninação do mercúrio foi feita em labo-
ratório da UERJ. Os resultados mostraram que os peixes preda-
dores apresentaram teores bem maiores do que os que ocupam
um lugar mais baixo na cadeia trófica. A espécie representada
pelo Dourado, que atinge maiores pesos, apresentou teores (398
a 456 ng.gl) bem próximos ao limite máximo recomendado
pela Organização Mundial de Saúde. (500 ng.g./) para consumo
eventual Os peixes de diferentes hábitos alimentares, carnívo-
ros, onívoros e ictiofagos, apresentaram teores que variaram nas
faixas de 89 a 456, <30 a 110 e <30 a 68 ng.g.1, respectivamen-
te. Para as espécies onívoras (alimentam de tudo), observou-se
uma mesma tendência de aumento, porém ficando abaixo do li-
mite recomendável, mesmo para consumo freqüente (300 ng.gl)
(WHO 1990). Já para as espécies ictiofagas, que se alimentam de
lodo, não se obsevaram altos teores de mercúrio. Pelos resultados
apresentados recomenda-se que os trechos pesquisados sejam
monitorado, utilizando espécies carnívoras, tendo em vista que
existe uma disponibilidade do mercúrio no ambiente aquático.

FAPERJ/UERJ-FAP

GEOQuíMICA DE SEDIMENTOS DE SUPERFíCIE DO ESTUÁRIO DE SANTOS-CUBATÃO (SP) E A
CONTAMINAÇÃO ANTRÓPICA POR METAIS-TRAÇOS

IWanilson Luiz-Silva;2Giane Chaves Kristosch; 2Rosa Helena Ribeiro Matos
IDepto. Geoquímica/UFF; 2Pós-Graduação, Inst. Biociências/UNESP-Rio Claro

A industrialização e a urbanização de áreas litorâneas têm
contribuido para a contaminação de ambientes costeiros, como,
por exemplo, a introdução de metais-traços em zonas estuari-
nas. Os rios e correntes transportam os produtos do intemperis-
mo nas fonnas dissolvida e particulada. Ao alcançarem o ambi-
ente estuarino, um grande número de processos fisico-químicos
promove a remoção dos metais da coluna de água para os sedi-
mentos. Em áreas impactadas, estes sedimentos podem conter
uma mistura de produtos do intemperismo e antrópicos. Devido
à capacidade de acumular as baixas concentrações de elemen-
tos-traços presentes na água, os sedimentos têm sido amplamente
usados como monitores de poluição.

Os sedimentos do Estuário de Santos-Cubatão, Estado de
São Paulo, têm sido considerados contaminados, especialmente
por metais pesados, desde os anos de 1970. Apesar disso, pou-
cos trabalhos de geoquímica detalhada foram desenvolvidos na
área. O município de Cubatão abriga um importante pólo indus-
trial do Brasil, contendo mais de uma centena de fábricas, inclu-
indo indústrias químicas, petroquímicas e de fertilizantes, além
de uma grande siderúrgica. Estas fábricas são as principais fon-
tes de poluição do estuário. Nos anos de 1980, as incontroláveis
emissões de sólidos, líquidos e gases colocaram esta região no
cenário das discussões ambientais mundiais. Neste trabalho, é
discutida a geoquímica multi-elementar em sedimentos superfi-
ciais (fração < 63 mm; química total) de quinze estações de
amostragem distribuídas em sete rios/canais deste estuário. O
objetivo principal foi avaliar as contaminações antrópicas por
metais-traços. As amostragens ocorreram de setembro!l997 a
dezembro!l998, com freqüências mensal (12 estações) e trimes-
tral (três estações). Dentre os elementos quimicos analisados,

os que apresentaram concentrações mais significativas e com
maior variabilidade foram (valores em ppm): Hg
(média=I,O HO,94intervalo[0, 1-6,77]), La (34,131:38,80 [11-
450]), Mn (420,9 H697 ,71 [160-5699]), Pb (25,04:i:l4, 13[9-
127]), Y (11,751:3,84[6-48]), Zn (108,061:56,87[53-476]), Cu
(34,16:i:l3,32[13-109]), Cr (45,281:14,78[23-138]), Ni
(20,961:4,36[10-39]) e V (40,80:i:7,26[20-58]). Mesmo após a
nonnalização das concentrações dos metais pelos valores de AI
(elemento de referência) de cada amostra, as variabilidades fo-
ram mantidas. Isso indica que as variações nas concentrações
não estão ligadas a fatores petrogenéticos, mas a introduções
antrópicas. Nota-se que até elementos como La e Y, inertes nos
processos sedimentares, apresentam variabilidade significativa.
Os valores geoquímicos de background do estuário (pré-indus-
trialização) ainda estão sendo detenninados (pesquisa em anda-
mento), mas os rios Cubatão e Morrão são os que apresentaram
maior conteúdo de metais e, por conseguinte, são as principais
vias de entrada de contaminantes. Merecem destaque o Hg no
rio Cubatão (indústrias presentes: químicas, petroquímicas e de
fertilizantes) e os demais elementos supramencionados no rio
Morrão (indústria siderúrgica). Devido às condições fisico-qui-
micas do ambiente estuarino não pennitirem grandes mobilida-
des de metais, estes tendem a concentrar-se nos rios que primei-
ro recebem os efluentes do parque industrial de Cubatão. Estes
rios lançam suas águas poluídas no Largo do Caneu (drenagem
principal), águas estas que avançam sobre as drenagens tributá-
rias, em virtude do movimento das marés, promovendo a dis-
persão dos metais. As áreas das drenagens tributárias próximas
à desembocadura no Largo do Caneu são potencialmente mais
contaminadas, se comparadas com setores mais afastados.
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Este trabalho tem como objetivo determinar a concentração
de metais pesados em sedimentos, águas e materiais biológicos
(peixes, marisco e camarão), nas áreas circunvizinhas ao "Lixão
do Róger" / João Pessoa - PB para diagnóstico ambiental. Situ-
ado no bairro do Baixo Róger, na margem direita do Estuário do
rio Paraíba (Sanhauá), em área de preservação permanente, este
é o maior deposito de resíduos sólidos da região metropolitana
de João Pessoa.

Para a realização deste estudo utilizamos 10 amostras de
sedimentos, 6 amostras de água e 16 amostras de material bio-
lógicos, coletadas em distâncias que variam de 500m a 6000m
do Lixão, no estuário do rio Paraíba. No LEGAM (Laboratório
de Estudos Geológicos e Ambientais da UFPB): os sedimentos
foram secos em estufa a 60°C, em seguida foi determinada a
quantidade de matéria orgânica através da oxidação com H202
por via gravimétrica e classificação granulométrica com utiliza-
ção de 4 peneiras. Da fração pelitica 4g foram solubilizadas para
a dosagem dos metais pesados, utilizando uma mistura de partes
iguais de HCI e HN03, concentrados, para as análises em um
Espectrofotômetro de Absorção Atômica (AAS).

Nas amostras de águas o procedimento foi o seguinte: filtra-
mos em papel quantitativo N° 10 (para retirada de materiais em
suspensão), em seguida foi acidificada com 1,5ml de HN03 com
a finalidade de evitar formação de hidróxidos, após concentra-
mos uma alíquota de 500ml para 50ml e armazenamos em gar-
rafas PET para analises (AAS). Materiais biológicos: identifica-
mos as espécies, em seguida dessecamos e pesamos 4g de cada
para serem colocadas em digestão ácida oxidante H202 a 30%

e HN03 em partes iguais, para as análises via AAS.
Nos sedimentos foram realizadas as seguintes análises: de-

terminação do teor de matéria orgânica, que apresentou varia-
ção entre 4 e 28%, nas análises de determinação da concentra-
ção de metais pesados encontramos as seguintes variações: nos
sedimentos - 32 a 76ppm de Cr; 4 a 14ppm de Co; 10 a 92ppm
de Ni; 49 a 232ppm de Cu; 11 a 59,6ppm de Pb; 0,2 a 1ppm de
Cd. Para águas: 0,02 a O,lppm de Cr; 1,5 a 2ppm de Co; 0,1 a
2,3ppm de Zn; 0,5 a 3,2ppm de Pb. Em materiais biológicos:
entre 1,7 a 5,4ppmde Cr; 0,5 a4,4ppmde Ni; 0,17 a 0,21ppmde
Pb; 0,06 a 0,4ppm de Cd.

O background geológico da área é considerado baixo, re-
presentado por sedimentos da Formação Barreiras, fortemente
lixiviados por processos pedogenéticos do Plio-Pleistoceno. O
ambiente sofre influência marinha, por isso tende a apresentar
baixas concentrações de metais nos sedimentos de fundo. Ve-
rificamos que as amostras de sedimentos e águas coletadas pró-
ximo ao lixão apresentam mais altas concentrações de metais
em comparação com as amostras da área da micro-bacia estu-
arina do rio Jacarapé, no litoral sul de João Pessoa, do ba-
ckground.

Com base nos dados obtidos neste trabalho faz-se indispen-
sável que sejam tomadas providências reparadoras, pois nas ana-
lises realizadas, detectamos que os seguintes metais apresenta-
ram concentrações acima dos permitidos pelos órgãos fiscaliza-
dores: sedimentos - Cu, águas - Cr, Co e Pb e em materiais
biológicos (peixes e crustáceos) - Cr, Ni, Pb e Cd. Mostrando o
impacto alarmante provocado pelo lixão.

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUA DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE PARA ARSÊNIO E METAIS PESADOS

Anne Yuri Takamori e Bernardino Ribeiro Figueiredo
Instituto de Geociências - Unicamp

Na bacia do Ribeira (SP), segmento compreendido entre as
cidades de Iporanga e Eldorado (SP), ocorre uma anomalia geoquí-
mica de arsênio (Faixa Piririca), responsável pelo aporte de sedi-
mentos fluviais com elevadas concentrações de As e metais pesa-
dos. A essa contaminação se soma o aporte de metais pesados
como Cu, Zn, Fe e Pb, decorrentes da atividade de mineração de
chumbo e zinco, que ocorreu nas últimas décadas no Alto Vale do
Ribeira. Como os solos e sedimentos são uma fonte potencial de
arsênio para as águas desse rio, normalmente usadas para o
abastecimento das populações locais, vem sendo realizado um
monitoramento da qualidade da água para arsênio e metais pesa-
dos, tanto ao longo do rio Ribeira como de alguns de seus afluentes
na área. Para cada estação foram coletadas três amostras de água
filtrada, em ampolas de 5Oml, para análises de arsênio, cátions e
ânions, e uma amostra de 1 L de água não filtrada para determinação
de As, Cu, Zn, Fe e Pb. As amostras de água filtrada para arsênio
e cátions, e a amostra de água não filtrada, foram acidificadas com
HN03 até pH<3 para efeito de conservação. Em todas as estações
de coleta foram medidos os parâmetros pH, Eh, turbidez, oxigênio
dissolvido, temperatura e condutividade com o aparelho Horiba,
modelo U- 10 e um medidor de Eh. A determinação de As em água
não filtrada foi feita utilizando-se a técnica de geração de hidretos
acoplada à absorção atômica (HG-AAS) enquanto que as
determinações de Cu, Zn, Fe e Pb em água não filtrada foram feitas
por AAS. As análises de ânions e cátions foram realizadas em

cromatógrafo iônico e ICP-OES, respectivamente, no LAMIN-
CPRM. No trecho estudado, as águas do rio Ribeira de Iguape
apresentam pH 7,5, em média, e as águas dos afluentes, pH no
intervalo 6,3 a 7,8. Os valores obtidos de Eh entre 230 e 330 mV
podem ser considerados normais para águas fluviais na região. As
concentrações de As solúvel em água variaram de 1,40 a 8,70 mg/
L, as mais altas em afluentes que cortam os terrenos contendo as
mineralizações auriferas. No rio Piririca foram encontradas con-
centrações médias no intervalo de 5 a 7 mg/L As. Em geral verifi-
cou-se que as concentrações mais altas de metais em água foram
obtidas na estação de precipitação pluviométrica mais baixa e menor
vazão dos rios devido a menor diluição das águas. Nas condições
oxidantes reinantes é esperada a predominância dos oxiânions de
As5+ entre as espécies dissolvidas em água. As concentrações
atuais de As e metais em água bem como os valores dos parâmetros
fisico-químicos estão dentro dos limites estabelecidos pelo
CONAMA para os cursos da classe 11.Além disso, as concentrações
de As em água estão sempre abaixo do limite estabelecido pela
OMS de 10mg/L para água potável. Embora as águas da bacia do
rio Ribeira de Iguape, no segmento estudado, apresentem-se dentro
dos padrões para o consumo humano, a ocorrência de solos ricos
em arsênio e metais pesados justificam a continuidade dos trabalhos
de monitoramento da qualidade das águas na região.

Pesquisa desenvolvida no âmbito de bolsa de Iniciação Cien-
tífica SAE-Unicamp
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DETERMINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE METAIS PESADOS EM SOLOS E SEDIMENTOS ESTUARINOS

DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE*

Teódulol, M. J. R., Lima, E. S. de & Neumann2, V. H.
IPPGIUFPE, teodulo7@yahoo.com,2Departamentode Geologia/UFPE

o impacto causado por grandes empreendimentos é um dos
principais objetivos na gestão da qualidade ambienta!. A implan-
tação do Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS) na área
estuarina dos Rios Ipojuca e Massangana, ocupando esse espaço,
provocou alterações permanentes no meio ambiente. A industria-
lização do CIPS, após sua implantação, foi relativamente lenta
nas duas últimas décadas. Entretanto, a partir da recente amplia-
ção e modernização das estruturas do Porto de Suape, espera-se
uma aceleração no processo de instalações de industrias e de ar-
mazenamento de produtos potencialmente poluidores no CIPS.

A quantificação da concentração de poluentes no meio fisi-
co (água, solos e sedimentos) no estágio atual ("background") é
fundamental para o estabelecimento de programas de monitora-
mento de longo prazo, uma vez que, o CIPS está em fase de
expansão, com conseqüente aumento de tráfego de cargas na
PE-060, de lançamento de efluentes e de emissões atmosféricas.

O objetivo do presente trabalho é uma quantificação das
concentrações de metais pesados em solos e sedimentos nas
Zonas Industriais do Complexo Industrial Portuário de SUAPE
visando identificar possíveis pontos críticos e fornecer o nível
atual (backgr"und) de metais para servir como parâmetro com-
parativo em eventuais programas de monitoramento.

Para a avaliação preliminar da concentração de metais no

CIPS foram coletadas 25 amostras no período de estiagem (Ou-
tubro/2001) segundo uma malha dos possíveis pontos críticos.
As amostras foram secadas a 60°C e a fração < 0.053mm sepa-
rada. A capacidade de simular as diferentes condições ambien-
tais (ácido, alcalino, oxidante ou redutor), fornecendo as intera-
ções básicas para a remobilização dos elementos traços associa-
dos à fase sólida em solos e sedimentos, faz dos métodos de
extração parcial uma ferramenta muito usada na caracterização
do comportamento químico (mobilidade, solubilidade, toxidade
e biodisponibilidade) dos elementos traço no meio ambiente.
Para a extração dos metais foram utilizados três métodos de li-
xiviação (1 M MgClz, 0.1N de HCI e água régia) utilizando-se a
fração granulométrica < 0,053mm Os extratos obtidos foram
diluídos com uma solução de HN03 5% e os volumes ajustados
para 25 ou 100ml de acordo com o método utilizado.

Foram determinados Ag, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, Ti, V,
através de espectrometria de emissão óptica (lCP/OES). Destes
elementos apenas Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn, apresentaram resulta-
dos acima do limite de detecção do método. Os valores mais
elevados foram: Zn, 49.88ppm; Ni, 27.88 ppm, Cu, 25.66ppm;
Mn, 25.44ppm e Pb, 7.28ppm indicando que a contribuição an-
tropogénica no estágio atual é pequena e está abaixo de valores
admissíveis internacionalmente.
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TURBIDlTOS DA FORMAÇÃO MARACANGALHA (BACIA DO RECÔNCAVO) NO AFLORAMENTO BOM
DESPACHO, ILHA DE ITAPARICA, BAíA DE TODOS OS SANTOS (BA)

Raphael Pietzsch Amóra J, Gabriel Soares Guerra 1.2,Leonardo Borghi J1 UFRJ, IGEO, Departamento de Geologia, 21949-900

Rio de Janeiro. RJ.
2Bolsista de Graduação PRH-18/ANP-UFRJ. (pietzschamora@aol.com, sub@uifrj. br, lborghi(@ zífIj. br)

A Formação Maracangalha caracteriza-se essencialmente por
folhelhos, mas contendo ainda camadas de arenito. O aflora-
mento na localidade de Bom Despacho (ilha de Itaparica), sob
estudo, pertence ao Membro Caruaçu dessa formação, o qual
denomina camadas de arenito fino e médio, com estratificações/
laminações cruzadas, plano-paralelas e convolutas. Tais cama-
das são reconhecidas como depositadas por fluxos turbiditos em
um contexto de paleoambiente lacustre profundo durante a fase
Rifte bacia do Recôncavo (Idade Rio da Serra, Eocretáceo). Este
estudo consistiu em caracterizar as fácies e, particularmente, as
formas e escalas estratais desses turbiditos arenáceos, através
de observações de campo e de análise de um painel fotográfico
digital do afloramento. Assim, foram diagnosticadas as fácies
F7, F8 e, mais raramente, 179 de MUTTI (Turbidite sandstones,
1992); além de freqüentes camadas de arenito fino aparente-
mente não gradadas, com laminações cruzadas, ora cavalgantes
(intervalo Te, de BOUMA). Abundantes fácies finas, também
observadas, são siltitos laminados de cor cinza e ricos em detri-
tos vegetais carbonizados (intervalo Te de BOUMA) e, muito
subordinadamente, lâminas argilitos pretos (pelágicos). Nas fáci-

es de arenito, são encontrados clastos de calcilutito com carapa-
ças de ostracode (mudstone fossilífero) na fração areia média/gros-

sa e como seixos de septárias; ainda além, foram identificadas
diversas marcas de sola (turboglifos e ball-and pillow). Do ponto
de vista das formas e escalas dos estratos, as camadas das fácies
de arenito são de porte médio (10-30 cm) e, excepcionalmente,
grande (50 cm); apresentam extensão lateral muitas vezes superi-

or ao do afloramento (65 m) e são principalmente tabulares, ha-
vendo também camadas lenticulares plano-convexas e côncavo-
planas. Em particular, uma camada côncavo-plana mostra clara-
mente canalização do fluxo turbidítico, mas com baixo poder ero-
sivo (pequena razão espessura/largura), apesar da incorporação
de alguns clastos (intraclastos) de finos. A razão arenito/folhelho
observada no afloramento foi de cerca de 40%. Assim, interpre-
tam-se esses depósitos como "turbiditos de franja" ou como re-
sultado de fluxos hiperpicnais, desenvolvidos a partir de inunda-
ção fluvial, contendo evidências de reelaboração de uma platafor-

ma carbonática de baixa energia (clastos de mudstone). Uma abun-
dância relativa de depósitos dos intervalos Te e T, leva-nos a crer
tratar-se de um contexto de águas rasas.

ANÁLISE DE FACIES DE CORPOS RESERVATÓRIOS EM SISTEMAS DEPOSICIONAIS SILlCOCLÁSTICOS DE
ÁGUAS PROFUNDAS: O CASO DO SUBGRUPO ITARARÉ - REGIÃO DE CAMPINAS

Eduardo J. H. C. B. P. DE Azevedo; Andrea Fregolente Lazaretti
Instituto de Geociências - 1.G. - UN1CAMP.
Programa de Recursos Humanos da ANP - Agência Nacional do Petróleo Setor de Petróleo e Gás PRH - ANP/ MME / MCT n° 15

O Estado de São Paulo é basicamente coberto pelos sedimen-
tos que acumularam-se desde o Siluriano até o Cretáceo, formando
a Bacia do Paraná. O interesse de nosso trabalho está concentrado
principalmente no Grupo Tubarão, que é caracterizado por depósi-
tos Permo-Carboniferos. É possível determinar a geometria dos
corpos reservatórios de sistemas deposicionais profundos, a partir
do estudo de litofácies existentes no Subgrupo ltararé. A análise de
afloramentos em superficie leva-nos à determinação das principais
características dos corpos reservatórios e dos processos deposicio-
nais situados em regiões costeiras. Cinco localidades foram esco-
lhidas como base para a análise de fácies e modelagem dos corpos
deposicionais, sendo elas: Rodovia dos Bandeirantes, altura do Km
94,5 Campinas - Cordeirópolis; trevo de Salto com a Rodovia do
Açúcar (SP -

308); Parque do Varvito localizado no município de
ltu; Km. 0,5 da Rodovia Vicente de Palma, logo após o entronca-

mento com a estrada de Porto Feliz a Tietê, município de Boituva e
paredão exposto no Parque das Monções, no centro da cidade de
Porto Feliz, todos na região de Campinas. Nas áreas estudadas as
observações basearam-se em diferentes características existentes
entre os pontos. Essas características demonstram a presença de
ambientes deposicionais distintos:

Bandeirantes: afloramento de turbiditos, com partes silto-
sas, sendo também encontrados pequenos fragmentos de madei-
ra fossilizada, além de paleocorrentes divergentes e bioturba-
ções de endobenthos.

ltu: Ritmito de provável origem glacial com presença de
seixos caídos, e presença de icnofósseis de epibenthos.

Salto: afloramento composto por camadas lenticulares de
arenitos, intercalado com camadas de material mais fino, no caso
um siltito, ocorrendo na sua porção mais inferior conglomera-

dos matriz suportados.
Boituva: Dividido em três partes; Parte basal, constituída

de intercalações entre camadas de arenito fino e camadas finas
de argilito escuro; parte intermediária, composta por arenitos
com poucas intercalações de argilitos e parte superior, predomi-
nam rochas ricas em silte e argila com pouca areia muito fina,
totalmente deformadas por slumping.

Porto Feliz: Grande corpo de arenito de diversas granula-
ções composto por vários set. Dividido por uma superfície ero-
siva que separa a parte basal totalmente deformada da parte su-
perior não deformada. Descritas estratificações cruzadas acana-
ladas de diversos tamanhos, set com clastos, climbing ripple,
ripple, superficies de reativação, estruturas do tipo flame.

Foram obtidas conclusões sobre os ambientes deposieionais
de cada ponto descrito:

Em ltú a deposição deu-se através de fluxos periódicos, do
tipo quasi-steady hyperpycnal turbidity currents enquanto, na
Rod. dos Bandeirantes essa deposição era do tipo surge-like tur-
bidity flow e em Salto era do tipo debris-flow. Em Porto Feliz
caracterizou-se um ambiente deposicional de praia submersa e
em Boituva um ambiente de depósitos profundos regidos por
fluxos de densidade concentrada (Concentraded Density Flow).

Depósitos profundos são, geralmente, bons formadores de
hidrocarbonetos, enquanto que as melhores rochas armazena-
doras são encontradas em depósitos de praia.

Isso nos indica, que o subgrupo Itararé, teria ótimos reser-
vatórios de petróleo e gás se houvesse "armadilhas" que o apri-
sionassem. Mas, os dados obtidos a partir desses corpos nos le-
vam a importantes informações sobre outros corpos onde há a
exploração de hidrocarbonetos.
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o NOVO CENÁRIO PETROLEIRO NO BRASIL

Jorge Baldi, Hannfried Schaller, Antonio Manuel de Figueiredoe Fabiano M Couto - REPSOL-YPF.

o Brasil possui uma cobertura sedimentar de cerca de 4.5
milhões de km2, 80% da qual localizada em áreas cratônicas emer-
sas e 20% ao longo da plataforma continental e suas encostas.

A primeira descoberta de petróleo no Brasil ocorreu em Lo-
bato, Bahia, em 1937. Nesta ocasião o Conselho Nacional do
Petróleo (CNP) decretou a exploração, a produção e o refino de
petróleo como monopólio da União.

Em 1953 foi criada a PETROBRAS para gerir este mono-
pólio e, no periodo de 1954 a 1997, esta empresa foi responsá-
vel pela administração e operação do mesmo em todo o territó-
rio nacional. Descobrindo e desenvolvendo diversas províncias
petrolíferas, a PETROBRAS ampliou a produção herdada do
CNP de 2.500 barris/dia em 1953 para cerca de 1 milhão de
barris/dia em 1997, aproximando o Brasil da auto-suficiência.

O artigo 177 da Nova Constituição Federal e a subseqüente
promulgação da lei 9.478 de 6 de Agosto de 1997 transferiu a
gerência do monopólio para a recém-criada Agência Nacional do
Petróleo (ANP). Esta nova política energética nacional visava a
abertura e a desregulamentação da indústria do petróleo no Bra-
sil, abrindo o mercado para a participação de companhias priva-
das, internacionais e nacionais. Objetivava-se com tal procedi-
mento a atração de novos investimentos, promovendo a concor-
rência e ampliando a competitividade, que se traduziriam no in-
cremento das reservas e da produção de petróleo e gás no Brasil.

Este novo cenário ofereceu amplas perspectivas para o setor
privado e abriu o acesso das companhias às áreas de exploração
e a alguns campos em produção, através de licitação pública via

pagamento de bônus, taxas e royalties. Embora não seja tarefa
fácil para a ANP transformar o sistema monopolista em merca-
do aberto, principalmente nas áreas de refino e de transporte,
onde a PETROBRAS ainda controla mais de 95% da capacida-
de total, o novo cenário petroleiro já conseguiu congregar 38
companhias, 29 internacionais e 9 nacionais, arrecadando cerca
de US$ 670.000.000 apenas em bônus.

Entretanto, a maioria dos blocos até agora oferecidos concen-
tram-se em tomo das principais áreas produtoras conhecidas e so-
mente na 40 rodada de licitação a ANP está tentando atrair investi-
mentos para bacias ainda não produtivas, tais como as bacias Pale-
ozóicas e as bacias da margem equatorial, com abundantes indícios
de petróleo e, em parte, abandonadas pela estatal. Estas áreas abran-
gem uma vasta região do Brasil que, apesar do seu potencial, ainda
aguarda a investida de esforços exploratórios condizentes.

Além disso, as atividades exploratórias vêm se defrontando
com uma pesada carga burocrática, entre elas a demorada trami-
tação de licenças ambientais que, indiretamente, encarecem so-
bremodo os custos exploratórios ao ponto de levar algumas com-
panhias ao abandono de suas atividades no Brasil.

Assim sendo, os resultados deste primeiro lustro de abertura
indicam ter havido, na realídade, uma redução na abrangência
da exploração e do índice de descobertas, tendo em vista que a
maioria dos blocos até agora oferecidos, concentra-se em águas
profundas ou em áreas de fronteira da plataforma continental,
onde o prazo para trazer uma descoberta de petróleo ao estágio
de efetiva produção tende a ser bastante longo.

CARACTERIZAÇÃO GEOQuíMICA DO DEVONIANO DA BACIA DO PARANÁ -
UMA ABORDAGEM COM DADOS DE SUPERFíCIE(')

Sérgio Bergamaschi(l), Egberto Pereira (2),René Rodrigues
(2)

(1)
UERJIFFPIDClEN, São Gonçalo, RJ 1(2) UERJIFGEUDEPA, Rio de Janeiro, RJ

(')Apoio financeiro da FAPERJ e do CNPq

Para a caracterização estratigráfica mais detalhada do Siste-
ma Devoniano da Bacia do Paraná, procedeu-se, nos últimos
anos, a uma análise geoquímica sistemática da seção dominan-
temente pelítica da Formação Ponta Grossa (Praguiano ao Fras-
niano), envolvendo a determinação de teores de carbono orgâni-
co total(COT), índice de hidrogênio (IR) e de alguns elementos
químicos (AI, K, Ba, Mg, Zn, Mn, Cu, Pb, V, Cr). As análises
foram efetuadas em amostras de superfície, em particular nas
seções colunares Jaguariaíva (PR), Tibagi-Telêmaco Borba (PR),
Faz. Rivadávea (P.Grossa, PR), Baliza (GO), Rio Verde (MS) e
Dom Aquino (MT). O objetivo da análise residiu na identifica-
ção dos principais intervalos de inundação marinha na bacia
(aqueles com incrementos acentuados de COT), que representa-
riam possíveis seções condensadas e eventos de anoxia. Tais
informações complementam o fatiamento cronoestratigráfico
deste intervalo, bem como introduzem novos elementos na dis-
cussão de sua avaliação econômica, no que conceme à possibi-
lidade de geração de hidrocarbonetos. Com base nos dados obti-
dos, três importantes intervalos de incremento do COT foram
identificados, os quais foram atribuídos a superfícies de inunda-
ção máxima (SIM) na escala de ciclos de 3" ordem, de acordo
com trabalhos de correlação de subsuperfície (e.g., Bergamas-
chi & Pereira, 2001, Ciência Técnica Petróleo Seção: Explora-
ção de Petróleo n°20, pp.53-62). Associando-se estes dados com
as análises bioestratigráficas de Grahn et aI. (2000, Palynology,
24: 147-176) e Grahn et aI. (no prelo, Palynology), as seções
condensadas que englobam as SIMs assinaladas foram posicio-
nadas cronoestratigraficamente (a) no topo do Praguiano, próxi-
mo ao limite com o Emsiano, (b) no Eifeliano, próximo ao limi-
te com o Emsiano, e (c) no Givetiano Superior / Frasniano Infe-
rior. Esses intervalos correspondem, respectivamente, às SIM-

SEQ.B, SIM-SEQ.C e SIM-SEQ.E do fatiamento estratigráfico
proposto, para esta seção, por Bergamaschi & Pereira (op. cit.).
O primeiro intervalo de máxima inundação, Praguiano, é carac-
terizado por teores de COT relativamente elevados, com valores
máximos em torno de 1,7%. Teores relativamente baixos dos
elementos da fase detrítica (Zn e Mn), da ordem, respectiva-
mente de 40 e 50 ppm, são indicadores sugestivos de condições
de deposição distal neste intervalo estratigráfico (cf Rodrigues
& Bergamaschi, 1997, Bol.Res.do III Cronopar, p. 9). Este in-
tervalo, que constitui um marco radioativo, à cerca de 70 a 100
m acima da base da SEQ.B,pode ser rastreado em subsuperfície
através dos perfís de raios gama. O segundo intervalo com in-
cremento do COT foi registrado próximo ao limite Emsiano-
Eifeliano das seções Tibagi-Telêmaco Borba e Baliza, coinci-
dindo com a SIM-SEQ.C.Os dados geoquímicos da Seção Tiba-
gi-Telêmaco Borba mostram que a SIM-SEQ.Cexibe teores um
pouco mais altos de COT (máximo de 2%) em relação aqueles
da SIM-SEQ.B.No entanto, os dados dos demais elementos quí-
micos analisados, principalmente os teores mais baixos de Zn,
Mn e MgO, indicam que a SIM-SEQ.Brepresenta condições mais
distais em relação àquelas da SIM-SEQ.C.No entanto, é próxi-
mo ao limite Givetiano-Frasniano que se verificam os teores mais
elevados de COT, com valores máximos da ordem de até 4%
(Pereira, 2000, Tese de Doutoramento, IG-USP), corresponden-
do à SIM-SEQ.Ee podendo representar, a exemplo do que ocor-
re nas bacias do Parnaíba e Amazonas, a superfície de máxima
inundação de uma Seqüência Devoniana de 2" ordem. Com re-
lação ao potencial gerador destes intervalos, análises comple-
mentares estão sendo executadas no sentido de se avaliar o po-
tencial gerador inicial, a partir de estudos em áreas com baixa
evolução térmica.
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PROPRIEDADES PETROFíSICAS DO CAMPO PETROLíFERO DE NAMORADO,

BACIA DE CAMPOS, LITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Leonardo Branco da Silva I, José Agnelo Soares2
I Bolsista de Graduação PRH-18/ANP-UFRJ.
1.2UFRJ, IGEO, Departamento de Geologia, 21949-900 Rio de Janeiro, RJ.
(leonardobranco@zipmail.com.br, agnelo@igeo.ufrj.br)

Este trabalho tem como objetivo caracterizar as propriedades
petrofisicas do Campo de Namorado, na Bacia de Campos, litoral
do estado de Rio de Janeiro. O campo de Namorado, em produção
de petróleo há 27 anos, encontra-se em águas relativamente rasas,
com lâmina d'água média de 175m. Na execução deste trabalho foi
utilizado um conjunto de dados fornecido pela Agência Nacional
de Petróleo, através do seu programa PRH-18, o qual contêm os
perfis geofisicos dos poços, seções sísmicas, descrições de teste-
munhos, medições laboratoriais, e histórico de produção.

Os perfis geofisicos de poços são registros, em profundida-
de, da variação de um conjunto de propriedades fisicas das ro-
chas atravessadas pelos poços. Tradicionalmente estas proprie-
dades são as propriedades elétricas (resistividade elétrica ou
potencial eletroquímico natural), elásticas (velocidade de pro-
pagação ou tempo de trânsito de ondas elásticas) e radioativas
(radioatividade natural ou induzida). A partir desses perfis geo-
fisicos são inferidas outras propriedades tais como, porosidade,
densidade, tipo litológico, argilosidade, saturação e tipo de flui-
do saturante (gás, líquido ou salmoura). Os fluidos possuem pro-
priedades fisicas próprias (densidade, constantes elásticas e ve-
locidades de ondas elásticas) as quais dependem da sua compo-
sição e de condições ambientais como pressão e temperatura.
Estimando essas condições ambientais, as propriedades fisicas
dos fluidos e das rochas que os contém podem ser determinadas
pela combinação de relações termodinâmicas e modelos empíri-

cos encontrados na literatura.
Foram produzidos cross-plots entre os perfis de porosidade,

velocidade acústica, densidade, e resistividade elétrica. Com base
nestes gráficos, e correlacionando-os com as descrições de tes-
temunhos, foram identificadas as propriedades petrofisicas ca-
racterísticas tanto dos intervalos reservatório quanto dos inter-
valos não-reservatório do campo de Namorado. Modelos petro-
fisicos sísmicos já estabelecidos na literatura foram testados com
o objetivo de identificar a aplicabilidade desses modelos para os
tipos faciológicos presentes no campo de Namorado. Os mode-
los petrofisicos estudados procuram determinar as velocidades
de propagação das ondas elásticas nas várias fácies reconheci-
das ao longo dos poços. Foram testados os modelos empíricos
de Wyllie et aI. (1956, 1958, 1962), Raymer et aI. (1980), To-
saya e Nur (1982) e Castagna, Batzle e Eastwood (1985).

Os resultados obtidos permitiram o reconhecimento de três
fácies (denominadas de fácies A, B e C) com propriedades pe-
trofisicas distintas, representativas das rochas-reservatório, se-
lantes e do substrato carbonático presente no Campo de Namo-
rado. Estas fácies foram mapeadas nas seções sísmicas corres-
pondentes, gerando assim um modelo de acumulação fluida para
o campo com base na sua caracterização petrofisica. Adicional-
mente, verificou-se a aplicabilidade dos modelos petrofisicos
estudados na geração de perfis sintéticos de velocidade das on-
das elásticas para as fácies identificadas.
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A Formação Fumas, de idade Siluro-Devoniana, compõe um
importante pacote arenoso da Bacia do Paraná, que encontra-se
em contato direto com os folhelhos da Formação Ponta Grossa.
A presente pesquisa teve por objetivo caracterizar a arquitetura
deposicional, os processos diagenéticos e as propriedades pe-
trofisicas de uma seção aflorante associada à Formação Fumas,
localizada no km 206 da Rodovia PR-151 em Jaguariaíva (PR),
a fim de se analisar esta unidade em termos de suas possibilida-
des como reservatório de HC.

A arquitetura deposicional da seção aflorante foi caracteri-
zada por meio da interpretação de um mosaico de fotografias e
das informações de perfis sedimentográficos. Foram identifica-
dos 11 elementos arquiteturais formados em um ambiente do
tipo braided delta com atuação de correntes de longshore.

Por meio da análise petrográfica foi possível analisar o pro-
cesso diagenético ocorrido no arenito e compará-Io com aquele
proposto por De Ros (1998, Sedimentology Geology, 116: 99-
128). Tal como defendido pelo referido autor, o processo diage-
nético observado na seção, complexo e com aproximadamente
10 fases, foi controlado principalmente pelas variações locais
na composição detrítica (micas e intraclastos argilosos), pelo
padrão de circulação da água meteórica e pelo magmatismo as-
sociado ao Arco de Ponta Grossa, que gerou fluidos quentes pre-
cipitados ao longo das falhas e fraturas originadas no soergui-
mento do arco. Estes fatores provocaram a forte heterogeneida-
de da diagênese observada no afloramento estudado. O arenito
enfocado teve intensa dissolução de feldspato e precipitação de
quartzo, caolinita, ilita e smectita; e extensiva dissolução e cao-

linização de feldspato, mica e argila. A progressiva destruição
de feldspato originou quartzarenitos diagenéticos.

A poros idade e a permeabilidade do arenito estudado são
baixas, com média de 9,97% e de 3,07 rnD, respectivamente.
Percebe-se uma má distribuição das gargantas de poros, com
moda pouco pronunciada entre 1,95 e 0,997 mm. Este tamanho
de garganta de poro extremamente fino pode explicar a baixa
permeabilidade do arenito e pode evidenciar a influência das
argilas na obstrução destas gargantas.

A diagênese diminuiu fortemente a poros idade original do
arenito e obstruiu o restante, principalmente por meio da preci-
pitação de minerais argilosos e da cimentação de quartzo, o que
originou poros pobremente conectados.

Comparando-se a variação da poros idade ao longo dos ele-
mentos arquiteturais mapeados e entre os mesmos (na direção do
empilhamento estratigráfico), percebe-se que esta propriedade é
muito heterogênea, apresentando grande variação. Portanto, pro-
vavelmente a variação vertical dos elementos arquiteturais, a gra-
nulometria dos estratos e a continuidade lateral destes elementos,
na seção estudada, não exerceu influência na confecção do espa-
ço poroso resultante, mas sim o processo diagenético teve impor-
tância fundamental na caracterízação final destes poros.

Todas estas características limitam o arenito Fumas como
um reservatório. A alta variabilidade das propriedades petrofisi-
cas fornece uma baixa previsibilidade do mesmo. A baixa per-
meabilidade aliada à baixa porosidade e a gargantas de poros de
pequeno diâmetro fez com que o arenito analisado fosse classi-
ficado como de baixo potencial para reservatório.
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FLUXO GEOTÉRMICO DA PLATAFORMA CONTINENTAL DA REGIÃO SUDESTE

R Cardoso; VM. Hamza
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o presente trabalho foi iniciado com o objetivo de se reava-
liar o gradiente e o fluxo geotérmico da plataforma continental
da região sudeste, abrangendo as áreas das bacias sedimentares
de Campos e Santos. Na determinação de gradientes térmicos
representativos, pelo método BHT, foram utilizados valores de
temperaturas de poços perfurados pela Petrobrás e os do fundo
do mar, estes últimos disponibilizados pelo Banco Nacional de
Dados Oceanográficos.

A análise de dados oceanográficos na área de estudo reve-
lou uma forte influência da lâmina de água na temperatura do
fundo do mar. Em regiões com profundidade de até 200 m foi
observada uma taxa de variação vertical de temperaturas de 60 a
90 °C!km; e em regiões com profundidade de 200 a 1000 m, esta
taxa cai para valores abaixo de 20 °C/km. Esses resultados indi-
cam que as variações de temperatura do fundo do mar têm efei-
tos marcantes sobre o regime geotérmico da área de plataforma
continental.

Os resultados obtidos na primeira fase indicam que os
gradientes térmicos na área da plataforma continental estão
na faixa de 22 -38 °C/km, ou seja, significativamente superi-

ores às estimativas anteriores nos quais foram utilizados va-
lores constantes de temperatura para o fundo do mar. Por
exemplo, as estimativas de gradientes por Jahnert (1987) se
encontram na faixa de 16 - 30 °C/km, nos quais foi utilizado
um valor constante de 26,7 oCo

Os mapas de contorno dos gradientes térmicos foram ela-
borados utilizando diversos métodos de 'griddagem' e inter-
polação. Os resultados indicam a presença de uma faixa es-
treita de gradientes maiores que 30 °C/km na área de bacias
de Campos e Santos. Esta faixa encontra-se na direção nor-
deste - sudoeste.

As determinações de fluxo geotérmico com base em valores
de condutividade térmica das formações encontrados na área
emersa indicaram valores na faixa de 65 a 120 mW/m2. As eta-
pas seguintes do trabalho visam estabelecer os fatores de corre-
ção para medidas de condutividade térmica das principais for-
mações geológicas, a elaboração de mapas geotermais, com a
integração de dados das áreas de plataforma continental e do
continente e implicações para maturação térmica de camadas
geradoras de petróleo.
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Um estudo preliminar qualitativo e quantitativo da matéria
orgânica particulada de sedimentos quaternários foi realizado
em onze amostras de um piston core do talude continental da
Bacia de Campos. Os objetivos principais do trabalho foram:
classificar os diferentes tipos de matéria orgânica particulada
e acessar variações estratigráfica dessa matéria orgânica com
a finalidade de verificar mudanças de fácies e possíveis ambi-
entes de deposição. Esses objetivos foram alcançados utilizando
a contagem da matéria orgânica particulada (quando possível,
300 partículas) em microscopia de luz branca transmitida e
ultravioleta refletida. Além disso, análises de Carbono Orgâ-
nico Total (COT) e Pirólise Rock-Eval foram realizadas. O re-
sultado da contagem foi transformado em percentual e subme-
tido à análise de agrupamento. Catorze tipos de componentes
da matéria orgânica foram identificados: matéria orgânica amor-
fa (MOA), resina, fitoclastos opacos, fitoclastos não opaco bi-
oestruturado, cutícula, hifas de fungos, esporos, grãos de pó-
len, microplâncton marinho e de água-doce e microforaminí-
feros. De uma maneira geral, a seção analisada é dominada
por material alóctone do grupo dos fitoclastos (média=58.0%),
seguidos de palinomorfos (média=32%) e por fim de MOA
(média= 10%). Os fitoclastos são compostos principalmente por
material opaco bioestruturado (29% do total da matéria orgâ-
nica particulada-TMOP) e cutícula (20.8% TMOP). Os pali-
nomorfos continentais mostram uma abundância extremamen-
te alta e estão representados principalmente pelos esporos (78%

do total dos palinomorfos-TPa). Os palinomorfos marinhos
estão representados principalmente por microforaminíferos
(2.1% TPa). Os valores do COT variam de 0,27 a 0,95, sendo o
maior valor registrado na amostra onde os esporos foram mais
abundantes. A análise de agrupamento (modo R) baseada na
abundância e composição da matéria orgânica revelou quatro
grupos de matéria orgânica: Grupo I, composto por algas, Bo-
tryococcus, grãos de pólen e esporos; Grupo 11,composto por
algas prasinófitas, microforaminíferos e zooclastos: Grupo 111
por cutícula, hifas de fungos, fitoclastos não opaco bioestrutu-
rado e resina e Grupo IV composto por fitoclastos opaco, di-
noflagelados e MOA. Já análise de agrupamento pelo o modo
Q, revelou que a seção pode ser dividida em dois intervalos. O
intervalo inferior, caracterizado pela expressiva quantidade de
material continental, especialmente por esporos e o intervalo
superior, caracterizado pelo aumento mesmo que moderado dos
elementos marinhos como dinoflagelados, algas prasinófitas e
microforaminíferos. A distribuição estratigráfica da matéria
orgânica particulada indica que a seção é dominada principal-
mente por material continental. O aumento progressivo dos
elementos marinhos, junto com a diminuição dos valores de
COT para o topo da seção, indica uma provável diminuição ou
mudança de direção do fluxo terrígeno.
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As áreas costeiras próximas a locais de exploração petrolífera

são altamente vulneráveis, pois as atividades relacionadas à ex-

tração de óleo apresentam altos riscos de vazamento e conseqüen-

temente danos locais e proximidades. O Pólo Petrolífero de Gua-

maré localiza-se na porção setentrional do Estado do Rio Grande

do Norte e é considerado um "local em alerta", visto que um der-

ramamento de óleo pode afetar toda a área costeira próxima ao

pólo. Os Mapas de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento de

Óleo (Mapas SADO) são produtos cartográficos que fornecem

informações necessárias à tomada de decisão caso ocorra um der-

ramamento de óleo na área de estudo. Eles exibem os locais mais

sensíveis na presença do óleo, através de dados básicos (tais como

geologia, geomorfologia, oceanografia, sócio-economia e biolo-
gia) que informam todo o comportamento do ambiente. Fatores

como tipo de litoral, tipo de exposição, direção e velocidade da

corrente, altura e velocidade das ondas, direção dos ventos, decIi-

vidade da face de praia, presença ou não de recifes próximo a

costa, tipo de substrato, o estado de conservação de feições e ve-

getações, tipos de recursos em risco (ambiental, econômico, hu-

mano ou cultural), formação geológica, estruturas geomorfológi-

cas, biologia do local (espécies da flora e fauna existentes) e uso e

ocupação da área (que podem ter valores naturais, ecológicos,

conservacionais, arqueológicos, históricos, culturais, científicos,

recreativos e turísticos) são alguns dos tipos de informações bási-

cas essenciais na elaboração dos Mapas SADO. A partir desses
dados, é possível obter um mapa mais exato e com um nível
maior de detalhamento das áreas que apresentam um alto grau
de sensibilidade ambiental e que são muito vulneráveis a um
derramamento de petróleo, no caso de serem afetadas direta-
mente. Neste sentido, o uso dos Sistemas de Informações Geo-
gráficas (SIG) na confecção dos mapas de sensibilidade torna-
se uma ferramenta poderosa, visto que garante segurança e con-
fiabilidade dos dados; pois estes passam a ser tratados computa-
cionalmente. A metodologia para geração dos Mapas SADO em
um ambiente SIG baseia-se nas seguintes etapas: I) Etapa de
campo, onde dados oceanográficos, geológicos, geomorfológi-
cos, biológicos e sócio-econômicos são coletados; 2) Etapa de
gabinete, que consiste em inserir em uma plataforma SIG todos
os dados coletados, onde serão cruzados e interpolados, geran-
do novas categorias de dados; 3) Confecção dos mapas de sensi-
bilidade, onde essas novas categorias geradas serão recIassifi-
cadas de acordo com o nível de sensibilidade ao óleo e serão
atribuídos a elas valores de sensibilidade. Quanto maior o valor,
maior é a sensibilidade. Dessa maneira, o mapa de sensibilidade
exibirá as feições mais afetadas pelo óleo e os tipos de danos
causados ao local.

Apoio Financeiro: Projeto MAMBMARE (CNPq / CTPE-
TRO)
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A análise de rochas carbonáticas para isótopos estáveis de
carbono e oxigênio teve como objetivo principal sua utilização
como ferramenta adicional à análise estratigráfica da rampa car-
bonática Jandaíra, Neocretáceo na Bacia Potiguar. Neste intui-
to, foram selecionados para amostragem dois poços, PI e Pll,
que por terem sido testemunhados de forma contínua, puderam
ser estudados detalhadamente em termos de fácies e de proces-
sos diagenéticos atuantes.

Os valores de d'80 das amostras de ambos os poços são, em
geral, mais leves do que aqueles de carbonatos atuais em ambi-
ente marinho normal. Em relação aos valores de d'3C, as amos-
tras do poço PII revelam valores típicos de carbonatos mari-
nhos atuais, já as amostras do poço P I apresentam-se bastante
empobrecidas. Quando se analisa estes valores separando-os por
fácies, observa-se nas amostras do poço PII, que os valores de
d'80 das fácies de barras de maré, se mostram um pouco mais

----

empobrecidos do que aqueles obtidos para as fácies de laguna.
Isto se deve ao fato de que as fácies de barras foram mais afeta-
das pela cimentação meteórica que as fácies de laguna. A fácies
de supramaré/intermaré, por sua vez, apresenta valores de d'80
mais dispersos, refletindo a localização fisiográfica desta fáci-
es, que favorece a atuação dos processos eodiagenéticos meteó-
ricos, de mistura e de intensa evaporação. Para as fácies do poço
PI, não existe uma organização clara entre os valores isotópi-
cos, havendo uma dispersão acentuada.

As curvas isotópicas de carbono e oxigênio para o poço
PII revelam tendências que se correlacionam muito bem com
as unidades e superfícies cronoestratigráficas interpretadas com
base na estratigrafia de seqüências. Numa visão mais geral, as
curvas isotópicas apresentam dois padrões distintos: um padrão
serrilhado nas porções inferior e superior da seção, e um padrão
mais homogêneo na porção intermediária. O padrão serrilhado
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corresponde às porções do perfil onde predominam seqüências
deposicionais formadas por ciclos de perimaré, já o padrão ho-
mogêneo representa o trecho do perfil com seqüências deposici-
onais formadas principalmente por ciclos de inframaré rasa. In-
terpreta-se que o padrão serrilhado seja o resultado de valores
isotópicos mais dispersos, pois as fácies de supramaré/interma-
ré e de laguna, que compõem os ciclos de perimaré, são nor-
malmente mais afetadas pelos processos de eodiagênese. Em
uma análise mais detalhada, nota-se a ocorrência de dois trends:
um no qual os valores das razões isotópicas se tornam cada vez
mais enriquecidos e outro em que tais valores se tornam cada
vez mais empobrecidos. O primeiro trend é bastante nítido e
caracteriza os tratos de sistemas transgressivos. Os intervalos
com esta tendência culminam nas superficies de inundação má-
xima. O enriquecimento das razões isotópicas de carbono em
momentos de subida do nível do mar ocorre graças à ampliação
das porções de plataforma rasa, aumentando-se assim a produti-

vidade orgânica nos oceanos. Esse aumento na produtividade

promove a retenção do I2C nos compostos orgânicos, ao passo
que as águas superficiais e os compostos inorgânicos se tornam

enriquecidos em I3C. O segundo trend, que caracteriza os tratos

de sistemas de nível de mar alto, não é tão nítido quanto o ante-

rior, sendo função das condições climáticas vigentes à época de

geração dos limites de seqüências.

As curvas isotópicas de carbono e oxigênio para o poço PI

não demonstram uma correspondência clara entre os valores iso-

tópicos e as unidades e superflcies genéticas interpretadas na

análise estratigráfica. No entanto, o estudo destas curvas corro-

borou na compreensão dos modelos de dolomitização atuantes e

como eles evoluíram ao longo de toda a seção, em função da

maior ou menor aridez do clima.
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EOCAMPANIANO NA BACIA POTIGUAR.
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A Bacia Potiguar, localizada no nordeste brasileiro, evoluiu
segundo os estágios tectono-sedimentares rifte, transicional e
drifte. A Formação Jandaíra, alvo deste estudo, depositou-se em
condições de mar aberto, desde o Turoniano ao Eocampaniano,
representando o final da megasseqüência trangressiva do está-
gio drifte. As rochas desta formação representam uma prolífica
rampa carbonática e registram o final de um pulso de subida do
nível do mar, de ocorrência regional, que imprimiu à sedimenta-
ção condições de deposição em águas cada vez mais profundas.

O estudo faciológico das rochas da Formação Jandaíra per-
mitiu o reconhecimento de vinte fácies deposicionais, engloba-
das em três grupos maiores: fácies carbonáticas, mistas e silici-
clásticas. As fácies carbonáticas foram subdivididas em três as-
sociações: I) associação de fácies de águas rasas e semi-restri-
tas; 2) associação de fácies de águas intermediárias, em condi-
ções de mar aberto, e 3) associação de fácies de águas profun-
das. A associação de fácies de águas rasas é composta por muds-
tones combirdseyes,mudstonescom laminaçõesalgáceas,wa-
ckestones a packstones oncolíticos, mudstones a wackestones a
biota restrita, boundstones de corais e algas vermelhas,packsto-
nes a wackestones bioclásticos, grainstones oolíticos, grainsto-
nes a packstones bioclásticos, grainstones a packstones peloi-
dais e grainstones a packstones intraclásticos. A associação de
fácies de águas intermediárias é formada por packstones a wa-
ckestones a biota variada e wackestones a mudstones a biota
variada. A associação de fácies de águas profundas engloba wa-
ckestones apackstones peloidais com planctônicos e mudstones
com planctônicos. As fácies mistas estão representadas por
grainstones a packstones bioclásticos com siliciclastos, areni-
tos bioclásticos finos a médios e arenitos bioclásticos muito fi-
nos. Já as fácies siliciclásticas congregam arenitos médios a gros-
sos, arenitos finos a médios e arenitos muito finos.

A plataforma carbonática Jandaíra foi implantada sobre uma

paleomorfologia em forma de rampa. Na porção interna desta
rampa desenvolveu-se um sistema estuarino, que marcou o iní-
cio da sedimentação Jandaíra, evoluindo para um sistema de praia
mista, na porção leste da rampa, e para sistemas de planície de
maré, laguna, manchas recifais e barras de maré carbonáticas,
na porção oeste. Este comportamento distinto, permitiu indivi-
dualizar a rampa interna em rampa interna mista e dominada por
ondas, na parte leste, e rampa interna carbonática e dominada
por marés, na porção oeste da bacia. Na porção intermediária da
rampa desenvolveram-se tempestitos e, na porção externa, tur-
biditos finamente acamadados.

As fácies carbonáticas depositadas em condições de baixa a
moderada energia foram afetadas especialmente pelos proces-
sos de micritização, recristalização, dolomitização e dissolução
precoce, cimentação tardia por minerais opacos e oxidação telo-
diagenética. As fácies depositadas em condições de alta energia
foram submetidas preferencialmente aos processos de cirnenta-
ção, dolomitização e dissolução precoce, cimentação tardia e,
localmente, à compactação mecânica e dissolução por pressão.
Nas rochas mistas e siliciclásticas, os processos de infiltração
de argilominerais, precipitação de franjas fibrosas ou de mosai-
cos microcristalinos de ca1cita, crescimentos secundários de
quartzo e feldspatos, precipitação de mosaicos mesocristalinos
finos de ca1cita e dolomitização constituem os principais even-
tos de eodiagênese. Em mesodiagênese, as rochas foram sub-
metidas à compactação mecânica, cimentação por mosaicos de
cristalinidade grossa e poiquilotópicos, dissolução com a gera-
ção de porosidade secundária e cimentação tardia por caulinita
e por minerais opacos. Em telodiagênese ocorreram dedolomiti-
zação e oxidação.

Agradecimentos - À PETROBRAS, por ter disponibiliza-
do alguns dos dados utilizados neste estudo e à FAPESP por
financiar parte desta pesquisa.
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ORGANOFACIOLOGIA DE UMASUCESSÃO SEDIMENTAR DEVONIANA DA BACIADO PARANÁ (FORMAÇÃO
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UFRJ-IGEO/DEGEO/ Laboratório de Palinofácies & Fácies Orgânica
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Um estudo palinofaciológico foi realizado em uma suces-
são sedimentar devoniana composta de folhelhos e siltitos, da
Formação Ponta Grossa, Bacia do Paraná, com o objetivo de
caracterizar a distribuição dos componentes da matéria orgâ-
nica em relação a alguns fatores como: tendência proximal-
distal, distribuição estratigráfica, paleoambiente, além da de-
terminação da fácies orgânica correspondente. Para isso, trinta
amostras, cedidas pela SIX/PETROBRAS, foram coletadas de
um testemunho de sondagem (9-PPG-l- PR) e analisadas para
palinofácies e fácies orgânica. Este estudo consistiu numa con-
tagem de no mínimo 300 partículas por amostras, através dos
métodos de microscopia em luz branca transmitida (MLT) e
luz ultravioleta refletida. Determinou-se ainda, pelo método
MLT, o estágio de evolução térmica através do Índice de Colo-
ração de Esporos - ICE. Paralelamente análises de Carbono
Orgânico Total (COT) e Pirólise Rock-Eval foram realizadas.
Os percentuais dos diferentes grupos de constituintes orgâni-
cos (fitoclastos, palinomorfos, matéria orgânica amorfa e zoo-
morfos) obtidos após a contagem, serviram de base para análi-
se de agrupamento (modo Q). Através dos resultados encon-
trados constatou-se que a sucessão sedimentar da Formação

Ponta Grossa compreende uma fácies orgânica composta pre-
dominantemente por microplâncton de parede orgânica mari-
nho (algas prasinófitas e acritarcas), esporomorfos (represen-
tados principalmente por esporos) e matéria orgânica amorfa.
Os valores médios de COT são inferiores a 2%, podendo al-
cançar em alguns níveis valores superiores a 3-4%, com Índi-
ce de Hidrogênio alcançando 800mg.Hc/gRock, o que carac-
teriza um querogênio do Tipo lI. Resultados de ICE e Tempe-
ratura máxima da Pirólise Rock-Eval (Tmax) indicam que as
amostras apresentam baixo estágio de maturidade térmica (ICE
entre 2,5-5,5 e Tmax entre 434°C e 444°C). Através da análi-
se de agrupamento (modo Q), aplicado aos percentuais encon-
trados dos grupos do querogênio, foi possível dividir a seção
em 4 intervalos de acordo com suas características organofaci-
ológicas e determinar suas tendências proximal-distal: Inter-
valo I - esporos, algas do gênero Botryococcus e acritarcas
(intermediário); Intervalo II - esporos, algas do gênero Botryo-
coccus (proximal-intermediário);Intervalo III - algas prasi-
nófitas (distal) e o Intervalo IV -algas prasinófitas e acritarcas
(intermediário-distal).

Agradecimentos: PETROBRAS
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A Formação São Sebastião é composta por sedimentos flú-
vio-deltaicos depositados durante o assoreamento final da fase
rifte da Bacia do Recôncavo (Andar Buracica).

O sistema fluvial da Formação São Sebastião é composto por
associações de fácies de canal e planície de inundação. Os canais
são limitados por superficies erosivas de 5' ordem com um relevo
de até 1 m. Possuem uma geometria em lençol caracterizada pela
razão largura! profundidade do canal superior a 6Om. Estes areni-
tos em lençol são compostos pela justaposição lateral e vertical de
macroformas de acreção frontal (elemento DA) e formas de leito
arenosas (elemento SB), formando corpos arenosos multiepisódi-
cos e multilaterais. As macroformas possuem altura variada, em
média 1,5 m, o que determina a profundidade mínima do canal.
Os corpos arenosos de canal são intercalados com estratos des-
contínuos de elementos FF (sedimentos finos de planície de inun-
dação) depositados em baixa energia, que possuem altura de até
0,7m e pequena extensão lateral. A dominância de macroformas
de acreção frontal, associada a ocorrência restrita de elementos
FF, sugere fluviais entrelaçados perenes.

Por sua vez, o sistema deltaico é composto por associações
de fácies de pró-delta, frente deltaica distal e frente deltaica pro-
ximal. A associação de fácies de pró-delta é caracterizada por
argilitos a arenitos muito finos maciços ou laminados, comu-
mente bioturbados. A associação de fácies de frente deltaica dis-
tal é caracterizada por argilitos a arenitos médios com predomi-
nância de laminação cruzada cavalgante. Os depósitos de frente
deltaica proximal são compostos por arenitos grossos a finos
com predominância de estruturas como estratificação cruzada
acanalada e sigmoidal. Em geral estas estruturas internas são

parcial ou totalmente deformadas por fluidização. A ausência de
feições indicativas do retrabalhamento por onda dos depósitos
de frente deltaica, associada à predominância de estruturas ge-
radas por correntes unidirecionais, são fortes evidências de que
a sucessão deltaica foi construí da por progradações fluviais.

A aplicação dos conceitos da estratigrafia de seqüências no
intervalo estudado permitiu a individualização de até três se-
qüências deposicionais de 4' ordem limitadas por superficies
erosivas. Os conceitos da estratigrafia de seqüências, original-
mente utilizados para bacias de contexto marinho, foram adap-
tados para sucessões continentais, onde o nível de base trata-se
do nível do lago que é controlado pela interação do clima e sub-
sidência. Deste modo, foram divididos três tratos de sistemas:
trato de sistemas de lago baixo, trato de sistemas transgressivo e
trato de sistemas de lago alto.

O trato de sistemas de lago baixo é demarcado na base por
um limite de seqüência (LS) e caracterizado pela passagem abrup-
ta dos sedimentos finos de pró-delta para os conglomerados de
depósitos fluviais. O trato de sistemas transgressivo é limitado
na base por uma superficie transgressiva (ST) e caracterizado
pelo padrão de empilhamento retrogradacional de paraseqüên-
cias deltaicas, marcado pelo progressivo domínio da associação
de fácies de frente deltaica em relação a associação de fácies de
pró-delta em direção ao topo. O trato de sistemas de lago alto é
limitado na base por uma superficie de inundação máxima (SIM)
e possui um padrão progradacional de paraseqüências deltaicas,
marcado pelo progressivo domínio da associação de fácies de
pró-delta em relação a associação de fácies de frente deltaica
distal e proximal em direção ao topo.
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A análise estratigráfica e litofaciológica fundamentada na
individualização de superficies limítrofes e elementos arquite-
turais, realizada por Elias e Scherer (neste volume), permitiu o
entendimento das heterogeneidades dos reservatórios flúvio-
deltaicos da Formação São Sebastião em escalas giga, mega,
macro e mesoscópica.

A heterogeneidade gigascópica corresponde a escala de tra-
tos de sistemas e sistemas deposicionais. Os melhores reserva-
tórios são os sistemas fluviais depositados durante o trato de
sistemas de lago baixo que possuem excelentes taxas de porosi-
dade e permeabilidade. O trato de sistemas de lago baixo é limi-
tado no topo por superficies transgressivas, porém estas superfi-
cies não demarcam mudanças significativas nas características
permo-porosas das rochas encontradas abaixo e acima delas,
permitindo uma conectividade entre os tratos de nível baixo e
transgressivo. Deste modo, o trato de sistemas transgressivo tam-
bém representa bons reservatórios, porém estes apresentam um
decréscimo da potencialidade em direção ao topo, o que se atri-
bui ao padrão de empilhamento retrogradacional que gera uma
progressiva diminuição da conectividade dos corpos arenosos à
medida que nos aproximamos da superficie de inundação máxi-
ma. Esta superficie limítrofe é considerada a seladora dos reser-
vatórios.

A heterogeneidade megascópica está diretamente relaciona-
da à geometria dos corpos arenosos e a relação entre as unida-
des permeáveis e impermeáveis. No intervalo estudado, os de-
pósitos fluviais formam reservatórios do tipo quebra-cabeça ca-
racterizados por uma estrutura interna complexa e por corpos
arenosos em lençol justapostos lateral e verticalmente. Os sedi-

mentos finos de planície de inundação são raros e são descontí-
nuos lateralmente, permitindo a conectividade entre os corpos
arenosos e conseqüente homogeneidade dos reservatórios. Os
sistemas deltaicos são dominados por rios e formam, predomi-
nantemente, reservatórios do tipo quebra-cabeça de boa conti-
nuidade lateral e vertical. Os reservatórios labirínticos podem
estar associados aos corpos deltaicos que compõem o topo do
trato de sistemas transgressivo.

A heterogeneidade macroscópica em sistemas fluviais está
relacionada a justaposição dos elementos DA (macroformas de
acreção frontal) e SB (formas de leito arenosas). O elemento
DA apresenta uma heterogeneidade complexa, onde a permea-
bilidade horizontal é maior do que a permeabilidade vertical.
Por sua vez, o elemento SB possui um caráter simplificado quanto
à porosidade e permeabilidade, pois são compostos por litofáci-
es similares com geometria externa em lençol. Nos sistemas
deltaicos a homogeneidade depende da relação entre os depósi-
tos de frente deltaica e pró-delta que formam diferentes unida-
des de fluxo.

A distribuição de permeabilidade na rocha em escala me-
soscópica se dá essencialmente devido à granulometria, ao gra-
diente de bioturbação e à estrutura interna da litofácies. Os are-
nitos com estratificação cruzada tendem a apresentar uma per-
meabilidade horizontal maior do que a vertical. Arenitos com
estratificação plano-paralela em geral possuem excelentes taxas
de permeabilidade. No entanto, arenitos com laminação cruzada
cavalgante apresentam menor permeabilidade e porosidade, pois
a escala da estrutura interna é considerada pequena e, comu-
mente, apresentam intensa bioturbação.

ANÁLISE ESTRATIGRÁFICA DO INTERVALO
MARCOS 7-11 (ANDAR ARATU), BACIA DO RECÔNCAVO

Jorge C. Delta Fávera/; Hernani Aquini Fernandes ChavesJ; Marco André M MedeirosJ; Jorge Tiago L. Viltares2; Sheila

Fabiana M de Souza2; Siana S. de Oliveira2

1- LABCG- Lab. de Análises de Bacias e Correlação Geológica-DEPA-FGEL-UERJ
2- CPAB- 10° Curso de Projetos de Análise de Bacias-DEPA-FGEL-UERJ

A seção entre os marcos elétricos 7-11 no Andar Aratu da
Bacia do Recôncavo (Cretáceo Inferior) foi estudada com a fi-
nalidade de se realizar uma análise estratigráfica. Nesta seção,
ocorrem rochas reservatórios conhecidas como arenito Imbé,
Cambuqui e Miranga, as quais produzem petróleo nos campos
de Miranga, Araças, Taquipe, Miranga Norte e Imbé.

Os mapas de isópacas mostram uma tendência geral que in-
dica um aumento de subsidência para sul e sudeste. Uma série
de baixos estruturais circundam a região plataformal conhecida
como Alto de Quiricó. A sudoeste, o cânion de Taquipe é uma
indicação que o lago se aprofundava nesta região.

Em termos de sistema deposicional, interpretou-se o Andar
Aratu como um sistema deltaico dominado por rios em toda a
sua história deposicional. Na região proximal, localizada a nor-
te e a noroeste, as principais fácies pertencem à associação flu-
vio-deltaica, classificada como planície deltaica, frente deltáica
e pro-delta, esta na porção mais distal do sistema.

O mapa de isólitas e o mapa de porcentagem de areia indi-
cam que a distribuição principal de sedimentos é axial. O fluxo

principal vem do norte e de noroeste. Próximo à borda falhada,
no sudeste, existe uma pequena contribuição dos deltas aluviais
associados à falha de Salvador.

Conseqüentemente, as seções estratigráficas mostram uma
diminuição de areia para o sul e sudeste, assim como os regis-
tros de SP indicam uma mudança progressiva dos padrões fluvi-
ais (forma "sino normal") para deltáico (forma "sino inverti-
do").

A ciclicidade sedimentar é fortemente evidenciada na seção
Aratu. Parte dela pode ser observada nos registros de resistivi-
dade e de SP, onde pode ser obtido uma auto- correlação. Os
picos nos registros de resistividade indicam depósitos residuais
transgressivos, devido à elevação periódica do lago. O valor da
resistividade é função da espessura de arenitos e de folhelhos
calcíferos com restos de ostracodes e peixes e auxilia na separa-
ção das principais ordens de picos (4 a 6 ordens). A análise con-
vencional da ciclicidade indica claramente um controle orbital
devido à preces são e à obliquidade axial. A relação de sedimen-
tação calculada é de 60 crn/lOOOanos.
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INFLUÊNCIA DA MISTURA ÁGUAlSAUSEDIMENTOS NA SIMULAÇÃO DE CORRENTES DE TURBIDEZ
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Estudos anteriores realizados no NECOD (Núcleo de Estu-
dos de Correntes de Densidade) do IPHlUFRGS mostraram dife-
renças qualitativas e quantitativas nas caracteristicas dinâmicas e
geométricas das correntes de densidade quando geradas por uma
mistura salina (FABIAN, 2002) e por uma mistura com sedimen-
tos (MANICA, 2002). LAVALet ai (1988), para um volume fixo
de sedimento, estuda a deposição deste material em função de
diferentes densidades iniciais de mistura de água e sal.

O presente estudo visa estabelecer a influência da propor-
ção de cada um dos componentes que podem formar a corrente
de densidade sobre sua geometria, dinâmica e padrões deposici-
ona1S.

Para tanto, a corrente foi composta a partir da mistura de um
elemento conservativo (sal) e de um elemento não conservativo
(sedimento), procurando-se manter constante a massa específi-
ca inicial da mistura, a qual é o resultado da proporção de mate-
rial usado na sua composição. A parcela da densidade causada
pela fração conservativa (sal) se mantêm constante ao longo da
evolução da corrente, enquanto que a parcela gerada pela con-
centração de sedimentos em suspensão decai em função de sua
deposição.

Os ensaios foram realizados em canal de vidro com dimen-
sões 300 x 12,5 x 15cm. As misturas de água, carvão mineral e

sal utilizadas para a formação das correntes de densidade tinham,
aproximadamente, a mesma massa específica: 101Okg/m3e o
mesmo volume: 4litros. As composições de corrente ensaiadas,
quanto à quantidade de sedimentos empregada, foram: Og (so-
mente solução salina), 52g, l04g, 156g e 208g (somente sedi-
mento), diluídos em água.

Análises preliminares dos resultados indicam que para mis-
turas sal/sedimento, até um certo limite do teor de sedimentos, a
dinâmica desta corrente não se altera em relação àquela apre-
sentada por correntes formadas exclusivamente por sal. Desta
forma, mesmo havendo material sólido em suspensão, a taxa de
deposição não é suficiente para causar uma desaceleração signi-
ficativa do fluxo. Contudo, à medida que a densidade do fluido
que mantém as partículas sólidas em suspensão diminui (meno-
res teores de sal), há uma tendência ao aumento da deposição
destas partículas, com conseqüente variação das caracteristicas
do escoamento. O teor de sal pode alterar a velocidade de queda
das partículas, alterando o processo deposicional das partículas.

Espera-se, com este tipo de análise, estabelecer limites quanto
ao uso de misturas (água/sal/sedimentos) na simulação em labo-
ratório de correntes de turbidez, disponibilizando uma nova fer-
ramenta para análise dos depósitos turbidíticos gerados em águas
marinhas profundas.

SELEÇÃO E CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DE RESERVATÓRIOS ANÁLOGOS NO SISTEMA
PETROLíFERO PONTA GROSSA -ITARARÉ NA BACIA DO PARANÁ.
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/Bolsista Projeto MODRES; Pós-Graduação em Geologia UFPR
2Departamento de Geologia - UFPR
3Bolsista CAPES; Pós-Graduação em Geologia UFPR
4Bolsista CNPqlPIBIC - Graduação em Geologia UFPR

O trabalho em questão foi realizado na região de Telêmaco
Borba (PR), na faixa de afloramentos do Grupo Itararé, na bor-
da leste da Bacia do Paraná. Esta região foi escolhida em fun-
ção da riqueza de afloramentos e também devido ao padrão de
fraturamento influenciado pelo cruzamento da Falha da Jacu-
tinga, com orientação NE e o eixo do Arco de Ponta Grossa,
orientado à NW. Os trabalhos realizados tiveram o propósito
de determinar uma metodologia para a seleção e caracteriza-
ção adequada de áreas potenciais de reservatórios de hidrocar-
bonetos para analogia a porções subaflorantes. A seleção da
área detalhada foi determinada por um conjunto de fatores que
envolveram atividades de campo, mapeamento estrutural de-
talhado, análise e interpretação dos eventos tectônicos impos-
tos, determinação e correlação dos níveis estratigráficos atra-
vés de estudos faciológicos, interpretações de fotografias aé-
reas na escala I :25.000 e I :70.000 e análise morfoestrutural
de imagem gerada pela combinação de imagens de satélite
Landsat 7-ETM e o modelo numérico do terreno. As ativida-

des de campo realizadas até o momento permitiram descrever
uma série de estruturas planares e lineares como falhas, fratu-
ras,juntas e estrias, com enfoque nos parâmetros de densidade
de fraturamento, geometria, rugosidade, material de preenchi-
mento e estruturas indicativas de movimentação. Também nas
atividades de campo, pode-se correlacionar as rochas do Gru-
po Itararé aos níveis estratigráficos da Formação Lagoa Azul,
Formação Campo Mourão e Formação Taciba. Uma vez veto-
rizadas as curvas de nível das cartas topográficas de Telêmaco
Borba, Curiúva, Reserva e Porteira Grande, gerou-se um mo-
delo numérico do terreno onde se ressaltou as feições mais
marcantes da região e com a sobreposição da imagem de saté-
lite, pode-se traçar foto lineamentos com orientação NW, NE e
E-W.

Através dos dados preliminares pode-se selecionar alguns
alvos onde posteriormente serão realizados trabalhos de deta-
lhamento.

Financiamento: CTPETRO/ FINEP-/PETROBRÁS

267



MAPEAMENTO DA SENSIBILIDADE AMBIENTAL COSTEIRA AOS DERRAMAMENTOS DE ÓLEO AO LONGO
DA LINHA DE COSTA E NO ESTUÁRIO DO RIO POTENGI USANDO O SENSORIAMENTO REMOTO E SIG

Eugênio Pires FrazãolU1, Helenice Vitallu'41 & Venerando Eustáquio Amara 11.3)

IPrograma de Pós-Graduação e Pesquisa em Geodinâmica e Geofisica - PPGG - UFRN
2BolsistadaANP/PRH-22
3 Departamento de Geologia / UFRN
4 Pesquisadora do CNPq
(epfrazao@yahoo.com.br)

A zona portuária de Natal, localizada no Rio Potengi, apre-
senta a rota mais intensa do Estado do Rio Grande do Norte (RN)
de navios petroleiros e mercantes. Este fato insere esta região em
áreas de risco ao derramamentos de óleo acidentais ou intencio-
nais, podendo danificar ecologicamente áreas sensíveis da costa.

Este estudo foi desenvolvido com o objetivo principal de
localizar de forma rápida e de fácil execução, as áreas mais sen-
síveis, no estuário do Rio Potengi, ao derramamento de óleo. A
partir deste tipo de estudo é possível determinar as prioridades
de proteção e subsidiar informações que auxiliem na identifica-
ção de estratégias de limpeza, vIsando a redução de conseqüên-
cias ambientais tanto para os derramamentos de óleo quanto dos
esforços de limpeza, considerando-se que as conseqüências
ambientais podem ser complexas se não houver planos efetivos
de contingência e limpeza.

Para se obter a cobertura completa da área de estudo, deli-
mitada ao sul pela Barreira do Inferno e ao norte pelo Rio Cea-
rá-Mirim (situando-se entre as latitudes de 5°56'09" e 5°40'48"
S e as longitudes 35°09'18" e 35°12'55" W), utilizou-se a ima-
gem Landsat 7-ETM+, obtida em 04 de agosto de 2001 durante
a baixa-mar, conjuntamente com os dados de campo.

O levantamento de uma base de dados com Índices de Sen-
sibilidade Ambiental (ISA) a partir do uso do sensoriamento re-

moto e sistemas de informação geográfica (SIG) mostrou-se ser
um meio efetivo nas operações de contingência e limpeza. Os
dados do sensor ETM+ foram utilizados na elaboração do mapa
base planimétrico.

Em seguida estes dados foram confrontados com a informa-
ção in situ do litoral e armazenados num SIG. Com isso foi pos-
sível observar através da imagem Landsat 7-ETM+ e os traba-
lhos de campo a presença de extensas áreas de falésias em ro-
chas sedimentares, dunas, planícies de marés, recifes de coral e
vegetação de mangue dispersas no estuário do Rio Potengi.

A região estudada também é conhecida por abrigar uma gran-
de variedade de pássaros e outras espécies selvagens, tais como
as tartarugas marinhas. A combmação das técnicas de investiga-
ção in situ e de sensoriamento remoto permitiram identificar e
mapear 41 segmentos de ambientes costeiros, sendo que cada
um apresenta seu grau de sensibilidade ambiental a poluentes
derramados e recomendações distintas de resposta e limpeza, de
acordo com as classificações da sensibilidade da linha de costa
para a elaboração do mapa de sensibilidade ambiental da Natio-
nal Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Este
método mostrou-se eficaz no mapeamento da localização e dis-
tribuição espacial dos segmentos mais sensíveis, tais como os
manguezais e as planícies de maré.

CARACTERIZAÇÃO PETROLÓGICA E GEOQuíMICA DA MATÉRIA ORGÂNICA DAS FORMAÇÕES
CIFUENTES E CONSTANCIA DA BACIA DA MARGEM CONTINENTAL CUBANA, CUBA

Marleny Blanco González; Giovani Malte Cioccari
PPGEO - Programa de Pós-Graduação em Geociências / UFRGS

A Margem Continental Cubana possui boas perspectivas
exploratórias do ponto de vista petrolífero, mas pouco se sabe
sobre as características petrológicas e geoquímicas da matéria
orgânica contida nas rochas sedimentares das Unidades Tecto-
no-Estratigráficas Jurrássicas, que compreendem as Formações
Constancia e Cifuentes. Os objetivos deste trabalho são caracte-
rizar os querogênios contidos nestas formações e determinar os
seus respectivos graus de maturidade térmica. A combinação dos
estudos óticos e químicos dão um melhor entendimento sobre o
tipo de matéria orgânica e informações detalhadas das variações
na fácies sedimentares e potencial de geração de petróleo em
ambas formações.

A metodologia utilizada para as análises foram baseadas em
parâmetros petrográficos e geoquímicos. Foram selecionadas 115
amostras de 3 testemunhos de sondagens, as quais foram mace-
radas e homogeneizadas. Para caracterização dos parâmetros
óticos foram realizadas medidas do poder refletor de vitrinita,
índice de coloração de esporos e propriedades de fluorescência.
Para obtenção dos parâmetrosgeoquímicos foram realizadas as
seguinte análises: Carbono Orgânico Total (COT %), pirólise
Rock-Eval, Cromatografia líquida e Gasosa (esta última acopla-
da a espectrometria de massas).

A análise da matéria orgânica mostra-se com uma diversi-
dade composicional nos intervalos estudados. Há predomínio
de matéria orgânica amorfa (MOA) em ambas formações; sen-
do que na Formação Cifuentes há mistura da MOA com outros
componentes liptiníticos e na Formação Constancia com mate-
riallenhoso (vitrinita e inertinita). A material orgânico lenhoso
da Formação Constancia é composto de fitoclastos estrutura-

dos, sendo raro encontrar MOA.
Na Formação Constancia, dados de pirólise Rock-Eval e

COT indicam que todos os intervalos analisados possuem bai-
xos índices de hidrogênio (entre 36 e 128 mgHc/g COT). Estes
dados plotados no diagrama índice de hidrogênio versus índice
de oxigênio, mostram que a matéria orgânica é composta de
quero gênio do Tipo m. Valores de Tmax (0C) geralmente são
correlacionados com outros parâmetros de maturidade, e indi-
cam algumas variações que aparentemente podem ser causadas
por diferenças na origem da matéria orgânica. Os índices de hi-
drogênio e oxigênio associados a parâmetros óticos indicam que
a parte superior da Formação Constancia, é composta de uma
mistura de querogênio do tipo II e m. Parâmetros obtidos pela
refletância da vitrinita, índice de coloração de esporos e propri-
edades de fluorescência sugerem que estas amostras se encon-
tram no estágio imaturo de evolução térmica.

Dados de pirólise Rock-Eval da Formação Cifuentes mos-
tram que todas amostras possuem de médios a altos índices de
hidrogênio (entre 411 e 929 mgHc/g COT). Os resultados de
índice de hidrogênio versus índice de oxigênio associados aos
parâmetros óticos, indicam que esta formação é composta por
uma mistura de querogênio do Tipo I e lI. Nos extratos orgâni-
cos obtidos por cromatografia líquida, os compostos NOS mos-
tram-se mais abundantes que os hidrocarbonetos saturados e aro-
máticos. Parâmetros obtidos pela análise de GC-MS, sugerem
um estágio imaturo para a matéria orgânica contida nesta for-
mação. Os biomarcadores refletem uma composição do materi-
al gerador original e a possibilidade da geração de hidrocarbo-
netos pela matéria orgânica do tipo I e II em estágios imaturos.
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MAPEAMENTO DA ÁREA DE DUTOS DO PÓLO PETROlÍFERO DE GUAMARÉ-RN
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Para o Pólo Petrolífero de Guamaré, localizado no litoral
setentrional do Estado do Rio Grande do Norte, converge atual-
mente, toda a produção de óleo e gás, Onshore e Offshore, do
estado, onde temos o processamento do gás e o tratamento do
óleo, Segundo a legislação sobre poluição do mar por óleo e
esquemas de indenização de prejuízos, a construção e operação
de dutos submarinos (terrestres e submarinos), constitui-se em
um dos principais causadores do acentuado risco de derrames
de óleo nas águas, Considerando a dinâmica ambiental desta
região de Guamaré, que apresenta um intenso transporte de se-
dimentos, por correntes oceânicas, para W/NW, ao longo da costa,
que promove o rápido crescimento de esporões (spits) e altera
com a mesma velocidade os processos hidrodinâmicos na re-
gião litorânea, ocasionando alternadamente processos erosivos
e situações de estabilidade morfológica, é imperativo que sejam
aplicadas medidas de preservação da integridade estrutural dos
dutos e emissário, nas fases de instalação e operação, Neste sen-
tido o conhecimento da topografia, direção e intensidade das
correntes oceânicas e as características do fundo marinho são
imprescindíveis para compreender, monitorar e, num eventual
caso de acidente ambiental (rompimento de dutos), ter condi-
ções efetivas de acionamento da contingência,

Desta forma, mapeamento em escala de 1:25.000, na região
de localização dos dutos de gás e óleo e Sistema de Descarte de
Água Tratada via Emissário Submarino do pólo petrolífero de
Guamaré, foi realizado para verificar as características morfoló-
gicas e sedimentológicas desta área. A metodologia adotada neste
estudo envolveu sensoriamento remoto, aplicação de métodos
geofisicos indiretos tais como a batimetria e sonografia utilizan-

do o sistema Hydrotrac da Odom Hydrographic e amostragem
dos sedimentos superficiais, realizada com draga pontual.

A confecção do modelo digital do fundo submarino a partir
do processamento de dados batimétricos permitiu a caracteriza-
ção da morfologia da área. Integrando-se o modelo digital ao
mapa faciológico da área, e a Banda 2 do LANDSAT 7-ETM+
de 2000, pode-se constatar que as regiões onde ocorrem fácies
com predomínio de areias, tanto litoclásticas, quanto bioclásti-
cas apresentaram formas de leito bem desenvolvidas (sandwa-
ves), enquanto as regiões onde ocorrem fácies com predomi-
nância de cascalho apresentam morfologia plana. Na região pró-
ximo a costa, onde há predominância de areias e pequenos bol-
sões de cascalho, não houve uniformidade das formas de leito
subaquosas, provavelmente devido a ação da deriva litorânea.

A combinação da sísmica de alta resolução marinha, o geo-
processamento de imagens de satélite e a coleta de amostras in
situ permitiram a correlação da morfologia em subsuperficie,
bem como extensão e diversidade da cobertura sedimentar de
forma integrada. O reconhecimento nos registros batimétricos e
sonográficos da locação dos dutos, bem como a determinação
de áreas deposicionais e erosionais a eles associadas, mostram a
utilidade deste estudo para o monitoramento ambiental de áreas
de instalações submarinas. Este tipo de informação, associada
com outras variáveis ambientais, auxiliará ainda na determina-
ção dos tipos de comunidades biológicas associadas, bem como
na compreensão de ambientes deposicionais modernos, impor-
tantes para estudos comparativos com seus análogos litificados.

Apoio Financeiro: Projetos MARPETRO (FINEP/CTPE-
TRO/PETROBRAS) e MAMBMARE (CNPq/CTPETRO)

NUMERICAL SEISMIC MODELlNG AND IMAGING OF COMPLEX GEOLOGICAL STRUCTURES USING
CROSSWELL METHODS
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For reservoir characterization, methods are needed for imaging
the geology and subsurface poroe1astic properties with a minimum
of intrusion. Crosswell seismic tomography is a semi-intrusive
method specially designed for this purpose. One of the its outputs is
a high accurate seismic section relative to the region located betwe-
en wells obtained by combining traveltime tomography and wave
image migration techniques. In fact, the velocity field of compres-
sional (P) and shear (S) waves may be estimated by applying first-
arrival traveltimes tomography and it is also used in reverse time
migrations for those wave-modes. Correlations between seismic
and poroelastic attributes are the bridge to reveal the hydrocarbon
reservoir structure fi"om crosswell methods.

This research is focused on three main objectives: 1SI To find
fingerprints of complex geological structures by numerical simu-
lation of crosswell seismic profiles, 2ndTo adjust the technique of
pre-stack depth migration for seismic data fi"om this kind of sur-
vey, and 3rdTo define the pros and cons of this exploration tool in
the process of complex geological imaging in reservoir scale.

For numerical crosswell seismic acquisition simulations, we
introduce a 2-D finite difference algorithm based on 2ndorder ap-
proximations for time and space partial derivatives. The parame-
ters (compressional and shear velocity fields and density) are in-
troduced in a regular grid through a geometric average as presen-
ted in Zahradník, Moczo and Hron (1993). Absorbing boundary

conditions are a combination of Emerman and Stephen (1993)
and CeIjan et ai (1985) suggestions and the source term is the
second derivative ofthe gaussian function as it is in Cunha (1993).

In relation to the wave image technique approach, we modi-
fied a method introduced in Bulcão (2002) for vectorial reverse
time migrations. Strictly speaking, we developed a reverse time
migration algorithm, which offers P-P, P-S, S-P and S-S seismic
sections in multi-component crosswell seismic acquisitions. As
it was used for solving the forward modeling, the wave-field
extrapolation and the direct wave traveltimes estimation (for
imaging condition) were accomplished using finite difference
techniques on vectorial operators.

First of ali, we estimated the maximum possible resolution
by considering a model composed of different thickness layers.
We showed how the resolution ofreverse time migrations could
be affected by changing the source central frequency. Then, we
perforrned a simulation in a realistic seismic model composed
of severallayers separated by curved interfaces, and finally we
performed reverse time migrations applying convenient imaging
conditions for obtaining P-P, P-S, S-P, and S-S sections. We con-
cluded that high frequency multi-component crosswell seismic
data combined with reverse time migration for different wave-
modes have the potential for revealing never seeing reservoir
details using traditional (i.e., surface seismic) tools.
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ANÁLISE PETROFíSICA NA CARACTERIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE HIDROCARBONETOS - UM

ESTUDO NOS ARENITOS "LAPA-VILA VELHA" DO ESTADO DO PARANÁ

Ronaldo Paulo Kraftl; Sidnei Pires Rostirolla2; Luciane Bergamini Bocardj3; Adriane Fátima de Campos3; Joseni/da do
Nascimento Lonardellj3
1Bolsista CNPq/PIBIC - Graduação em Geologia/UFPR;
2Departamento de Geologia/UFPR - Bolsista CNPq;
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Os arenitos "Lapa-Vila Velha" foram depositados em um
sistema deposicional de canais e lobos deltaicos, cujas fácies
exibem propriedades petrofisicas similares a locais que, em
subsuperficie, são potenciais para o acúmulo de hidrocarbone-
tos. Este trabalho procura estabelecer parâmetros que devem
ser determinados para a quantificação e distribuição da per-
mo-porosidade, em rochas sedimentares que ofereçam poten-
cialidade como reservatórios de hidrocarbonetos. Como obje-
to de estudo, foram analisadas rochas pertencentes ao Grupo
Itararé, aflorantes na área do Parque Estadual de Vila Velha e
da Fazenda Rivadávia, Estado do Paraná. O desenvolvimento
do trabalho consistiu na descrição de seções delgadas de amos-
tras impregnadas, referentes aos diferentes intervalos facioló-
gicos existentes, cujos parâmetros de permo-porosidade obti-
dos, juntamente com a análise detalhada da arquitetura de fá-
cies, foram correlacionados com informações adquiridas atra-
vés de levantamentos geofisicos de alta resolução. Os arenitos
fraturados podem ser classificados petrograficamente como
quartzo-arenitos, localmente líticos. Quartzo, feldspatos e frag-

mentos líticos predominam, com boa a moderada seleção de
grãos subarredondados a bem arredondados. Em fotomicro-
grafia de uma das bandas de deformação é possível observar a
cominuição de grãos em faixas com 1 a 3 mm de espessura e
zonas com microfraturas alinhadas e limitando grãos, sugerin-
do que processos de cisalhamento ocorreram associados à ro-
tação e translação dos grãos. A análise microscópica indica
que os mecanismos intergranulares de ftaturamento foram mais
importantes do que a deformação intragranular, provavelmen-
te devido ao caráter de deformação prévia à compactação, ain-
da com os sedimentos semiconsolidados. Provavelmente, o
microfraturamento foi condicionado pela concentração das ten-
sões nos contatos grão a grão. A deformação é distensional
evidenciada pela presença constante de zonas abertas preen-
chidas com óxidos, com manutenção aparente da coesão da
rocha. A movimentação não foi suficiente, portanto, para cau-
sar zonas de gouge bem desenvolvidas, o que também deve ter
facilitado a migração de fluidos e posterior cimentação.

Financiamento: CTPETRO/FINEP/PETROBRÁS.

MODELOS FíSICOS DA INVERSÃO INCIPIENTE DE BACIAS DA MARGEM SUDESTE BRASILEIRA
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O paradigma segundo o qual as bacias marginais brasileiras
são apenas distensivas e as estruturas pós-sal ai presentes são
tão somente adiastróficas encontra-se profundamente arraigado
na indústria e aí tem norteado a exploração de petróleo. Entre-
tanto, trabalhos recentes baseados em análises de dados sismo-
lógicos e do contexto tectônico da placa sul-americana, mos-
tram que a compressão tectônica é generalizada através de toda
a placa. Assim, por exemplo, os mecanismos focais disponíveis
para a margem sudeste brasileira mostram que o embasamento

das bacias do Espírito Santo, Campos, Santos e Pelotas encon-
tra-se em regime de falha de empurrão. Resultados da análise de
breakouts mostram que a direção da tensão horizontal máxima
abaixo do sal da bacia de campos é E- W, um valor que é coeren-
te com a previsão dos modelos numéricos das forças tectônicas
responsáveis pela movimentação atual da placa sul-americana.

A modelagem fisica de processos geológicos é uma exce-
lente ferramenta para a visualização em 3-D de hipóteses de tra-
balho. Ainda que um modelo não "prove" a veracidade de uma
hipótese, a visualização da deformação permite que se avalie se

a mesma merece ou não ser aprofundada.
Modelagens fisicas anteriores da deformação da margem

sudeste brasileira focalizaram-se na formação de estruturas in-
duzidas por extensão e/ou pela movimentação do sal (halocine-
se). No presente trabalho, investigou-se a formação de estrutu-
ras em modelos fisicos que procuram simular o contexto tectô-
nico da margem sudeste brasileira acima exposto. Assim, tais
modelos procuram incorporar a compressão no embasamento,
simultaneamente ao fluxo gravitacional induzido pelo escoamen-
to do sal. No presente estudo, a hipótese testada foi a de que a

inversão compressiva incipiente do embasamento (denotada pela
sismologia) pode impactar significativamente a estruturação pós-
sal.

No modelo, camadas de areia são análogos do embasamen-
to e dos sedimentos, enquanto que uma camada de silicone é o
análogo do sal. No substrato do modelo introduziu-se uma des-
continuidade, simulando uma superficie de empurrão do Brasi-
liano, cuja coesão foi assumida como nula. Esta descontinuida-
de separa uma plataforma de uma bacia profunda, para a qual o
silicone (sal) pode fluir.

Numa primeira fase da modelagem, deixou-se o modelo em
repouso para que o silicone fluisse por gravidade. Estruturas
extensionais formaram-se sobre a plataforma e compressionais
(dobras no silicone, normais ao escoamento) formaram-se na
bacia profunda. Numa segunda fase, aplicou-se uma pequeno
encurtamento (-2%) no "embasamento" do modelo, ao mesmo
tempo em que se depositaram mais camadas de areia. Como re-
sultado da compressão, o embasamento foi levemente soergui-
do ao longo da descontinuidade, produzindo assim uma estrutu-
ra em arpão, característica de inversões compressivas incipien-
teso Acima desta estrutura, produziu-se um expressivo falhamento
normal, que até então não existia. O falhamento formado é para-
lelo à direção da descontinuidade e orientado a 90 graus da com-
pressão regional, num situação análoga à da Falha Terciária da
Bacia de Campos.

Os resultados da modelagem mostraram que a hipótese de
trabalho acima proposta pode ser avançada: reativações com-
pressivas incipientes do embasamento são capazes de afetar sen-
sivelmente a estruturação do pacote sedimentar acima do sal.
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o Mb. Romualdo caracteriza-se por arenitos finos e folhe-
lhos depositados sobre o intervalo estratigráfico caracterizado
por camadas de sal (Mb. Ipubi) da Formação Santana, em uma
fase transgressiva marinha na Bacia do Araripe, durante o Apti-
ano/Albiano (Cretáceo). A sua riqueza fossilífera é um dos as-
pectos mais marcantes e abordados na literatura, a qual tem su-
portado muitas das interpretações paleoambientais. Em outra
abordagem, este estudo buscou a análise faciológica do Mb.
Romualdo em um afloramento na pedreira da Pedra Branca, em
Santana do Cariri (CE), situada na borda nordeste da bacia, com
semelhante finalidade. Assim, foram descritos perfis estratigrá-
ficos detalhados (fácies), que, aliados a um trabalho de fotoin-
terpretação desse afloramento (geometria e escala estratais),

permitiram a interpretação de um paleoambiente de laguna-ilha-

de-barreira transgressivo. Na fotointerpretação, observaram-se

dois canais, cuja gênese foi relacionada a correntes de maré (ti-

daI inlets). Paleoambientes costeiros como lagunas e ilhas-de-

barreira (sob a ação de ondas e correntes de maré), como os aqui

propostos, tratam de uma interpretação inovadora para Mb. Ro-

mualdo. A relevância desse estudo consiste na comparação (mo-

delos análogos) com reservatórios dessa natureza paleoambien-

tal, como os interpretados para o campo petrolífero de Canto do

Amaro (Cenomaniano, Fm. Açu), na bacia Potiguar. Assim, pode-

se observar grandes semelhanças faciológicas e de escala entre

as fácies de tidal inlet produtoras nesse campo, com as fácies

arenosas do Mb. Romualdo.

SEISMIC MODELlNG ON COMPLEX GEOLOGICAL MEDIA
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Caixa Postal 68552 Cep 21949-900, Rio de Janeiro, Brazil.
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We introduce two algorithms for simulating seismic acqui-

sitions based on finite difference techniques for solving the equa-

tion that govems the wave propagation on vertical transversely

isotropic (TIV) media. Our schemes are not restricted to any

kind of geometric acquisition pattem and may cope with hetero-

geneous media in relation to compressional and shear wave-fi-

elds velocity and density. In addition, one ofthem is not restric-

ted to horizontal observation surfaces. It may take into account
topographic variation along the seismic line.

The first scheme is a generalization of the one found in

Zahradnik and Priolo (1994) based on a finite difference techni-
que which considers 2ndorder approximations in partial deriva-

tives and on geometricaIIy averaged parameters along the grid

lines. Strictly speaking, we modify that method in order to make

possible its application in smooth anisotropic media ofTIV type.

This first approach is speciaIIy designed for on-shore seismic

simulation on models which presents topographic variation and

thick shale layers above the targets (hydrocarbon deposits).

However, this scheme is unstable in cases where there are li-

quid-solid contacts. So it is not recommend for offshore seismic

acquisition simulations.

The second scheme is a modification ofthe one presented in

Levander (1988) based on a staggered grid finite difference te-

chnique which considers 4th order approximations in space par-

tial derivatives and 2ndorder approximations in time partial de-
rivatives. For implementation of the wave-field equation sys-
tem for TIV media in terms of time derivatives of vertical and
horizontal displacements (VZ and Vx, respectively) and tracti-
ons (Txx, Txz and Tzz), we evaluate Vx at (ij), Vz at (i+ 1I2j+ li
2), Txx at (i+ 1I2j), Txz at (ij+ 1/2) and Tzz at (i+ 1I2j). This

scheme is stable in cases which presents liquid-solid contacts
and is therefore recommend for offshore seismic simulations.

We divide our applications into two phases: I si we apply the

first scheme in homogeneous TIV media in order to obtain the
seismic signature in several typical cases. StrictIy speaking, we
got snapshots for most ofthe models listed in Thomsen (1986).
2ndwe performed simulations in a quite realistic model which

presents very thick (-I Km) shale layer above the target (gas
deposit), steep faults, nearly vertical interfaces, and very rough
topographic relief. We got estimation the wave-field complexity
in a sub-Andean geology type model. In this case we applied
our first scheme. 3rdwe performed simulations in a offshore
model which presents high seismic impedance contacts due to
the presence of salt domes. In both simulations, we compare
seismograms obtained using isotropic and anisotropic layers.
Those comparisons indicated how dangerous the traditional (i.e.,
acoustic and isotropic) approaches may be in highly complex
areas.
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INTERPRETAÇÃO DE DADOS SíSMICOS DO CAMPO DE NAMORADO - BACIA DE CAMPOS - RJ
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Este trabalho consiste no estudo do campo petrolífero de
Namorado, que constitui um dos campos mais bem estudados
da Bacia de Campos -

RJ - Brasil. Trata-se de um campo matu-

ro, localizado no compartimento intermediário da referida ba-
cia. Este compartimento é o que possui investigação explorató-
ria mais efetiva, pois grande parte da área está coberta por le-
vantamentos sísmicos. A Bacia de Campos situa-se na costa norte
do Estado do Rio de Janeiro. Possui aproximadamente 100 000
Km2, até a lâmina d'água de 3000 m. Em termos de reservas,

essa bacia contém cerca de 80% do petróleo brasileiro. Os da-
dos utilizados neste estudo foram fornecidos pela Agência Na-
cional do Petróleo (ANP). Estes dados, de uso exclusivamente
acadêmico, são constituídos por cinco linhas sísmicas 2D e um

programa sísmico com metodologia 3D. O trabalho aqui pro-
posto tem como objetivo o reconhecimento de horizontes de in-
teresse exploratório e o reconhecimento das principais estrutu-
ras (falhas, etc) através da interpretação de linhas sísmicas 2D e
3D. Esses dados foram interpretados através de um software
geofisico (GeoGraphix), cedido à Universidade Federal do Rio
de Janeiro pela Landmark Graphics do Brasil. Este software
permite que os dados sejam plotados tanto em mapa quanto em
perfil. A interpretação dos refletores do campo em análise per-
mitiu identificar a presença de uma possível discordância. Fo-
ram feitos grids, em tempo, para cada refletor interpretado, pa-
recendo comprovar a existência de um alto estrutural a noroeste
e um baixo a sudeste.

GEOLOGIA REGIONAL DA MARGEM EQUATORIALAFRO.BRASILEIRA: EVOLUÇÃO CINEMÁTICA E O
CONTEXTO PALEOGEOGRÁFICO

Renato M. Darros de Matos
UFRN - PPGG - (matos@ccet.ufrn.br)

A morfologia final da Margem Equatorial Afro-Brasilei-
ra (MEAB) desenvolveu-se como resultado de grandes movi-
mentos laterais entre os continentes Africano e Sul-americano.
O processo de ruptura crustal se iniciou no Aptiano, sob condi-
ções transtracionais, com o desenvolvimento de depressões em
uma extensa e sinuosa faixa de deformação entre a Foz do Ama-
zonas e do Delta do Rio Níger (África). Porém, os limites litos-
féricos dos novos continentes em formação começam a ser deli-
neados a partir do Albiano, influenciado pela cinemática do in-
tervalo Albiano-Cenomaniano. A deformação resultante foi dis-
tribuída em domínios estruturais caracterizados pela predomi-
nância de um determinado regime de deformação, como, por
exemplo, transtração (releasing bends) versus transpressão (res-
training bends), apresentando ou não deformação rotacional (ci-
salhamento puro ou wrench). Assim sendo, dependendo dos li-
mites litosféricos estabelecidos durante a fragmentação, tive-
mos três tipos de domínios estruturais foram estabelecidos: (I)
Domínios transtrativos ou transpressivos, (dominados por cisa-
Ihamento simples) sendo limitados por zonas de cisalhamento
e/ou falhas transcorrentes (exemplo, bacias de Barreirinhas,
Mundaú e porção oeste da Bacia Potiguar no lado brasileiro; e
Tano, Keta, Togo e Benin na África). (2) Domínio Wrench-Trans-
trativo, para as porções da margem dominadas por condições
transtrativas com predomínio de movimentos laterais, levando
ao desenvolvimento progressivo e dinâmico das estruturas de-
vido ao efeito rotacional da deformação (exemplo: bacias do
Pará-Maranhão e Alto de Touros no lado Brasileiro e as bacias
Africanas do Oeste da Costa do Marfim e Benue). (3) Final-
mente, no domínio Wrench-Transpressivo desenvolveu-se um
segmento da margem totalmente controlado cinematicamente sob

condições transpressivas (dominado por wrench) nas bacias de
Piauí-Camocim-Acaraú-Icarai (Brasil) e sua contraparte na Áfri-
ca, correspondendo as bacias de Salt-Pond e Accra-Keta.

A grande diversidade observada no registro tectono-sedimen-
tar entre bacias vizinhas ou bacias gêmeas na Margem Equatori-
al afro-brasileira é uma conseqüência direta do controle tectôni-
co (cinemático) de uma margem do tipo transformante, influen-
ciando a cronologia, os volumes, a natureza, e os locais de des-
carga dos sedimentos. Cada bacia registrou uma pequena por-
ção da história evolutiva da margem, como função direta de sua
paleo-posição geográfica em relação aos proto-centros de espa-
Ihamento oceânico, e da distância das falhas trasformantes que
determinaram os limites litosféricos das placas Africana e Sul-
americana. A história térmica de cada bacia variou bastante de-
pendendo de sua distância das falhas transformantes e/ou cen-
tros de espalhamento, assim como também sob a influência de
alguns hot-spots tardios. Junte-se a isso uma distribuição irre-
gular de matéria orgânica e descarga sedimentar e temos uma
distribuição bastante irregular de acumulações de hidrocarbo-
netos na margem. Enquanto o Delta do Rio Niger, dominado
por geradoras e reservatórios terciários, é uma das maiores pro-
víncias petrolíferas do mundo, a Foz do Amazonas, no outro
extremo da margem equatorial, não confirmou ainda sua voca-
ção exploratória. A cronologia e a distribuição dos eventos não
favoreceu a ocorrências de grandes acumulações, mesmo consi-
derando-se a similaridade na espessura da seqüência deltática
Terciária. No resto da margem, importantes volumes de hidro-
carbonetos ocorrem nas seções sedimentares Albianas, com des-
taque para o binômio das bacias Potiguar-Mundaú no lado bra-
sileiro e no segmento Africano para a Bacia de Abidjan.
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SISTEMAS PETROlÍFEROS DA MARGEM EQUATORiAL DO BRASIL E SUA COMPARAÇÃO COM OS

SISTEMAS PETROLíFEROS DA MARGEM AFRICANA"

M. R. Mello', V Elias', P W Brooks" J. Macedo2, J. DhaP and J.M. Moldowan3
JAna(vtical Solutions, Rio de Janeiro, Brazil
2Brain, Rio de Janeiro, Brazil
3Stanford University, California, USA

Nos últimos anos estudos multidisciplinares envolvendo
geoquímica, geologia, geofisíca e microbioestratigrafia incre-
mentou consideravelmente o nível de compreensão sistemas
petrolíferos da margem equatorial brasileira e do oeste da Afri-
ca, O conceito de sistema petrolífero requer que se troque a ên-
fase de rochas sedimentares e trapas para ocorrências de petró-
leo descobertas, Os estudos dos sistemas petrolíferos requerem
que primeiro se identifique o sistema de hidrocarbonetos (óleo e
gás), e então investigue apenas aquelas rochas sedimentares re-
lacionadas ao sistema de fluidos,

O estudo do sistema petrolífero é um excelente mecanismo
para formular plays e prospectos, bem como avaliar o risco ex-
ploratório associado, Este conceito também fornece uma racio-
nalidade para pesquisas e descobrimentos de hidrocarbonetos,
Quando o risco exploratório é avaliado numa bacia sedimentar,
é importante investigar variáveis independentes, tais como: car-
ga de hidrocarbonetos (hydrocarbon charge), os trapas e o tem-
po de sua formação (timing), A carga de hidrocarbonetos relaci-
ona-se ao sistema de fluidos (óleo e gás) que estariam disponí-
veis no trapa, se a mesma estiver presente. O trapa é uma rocha
sedimentar que inclui rochas reservatório e selante e a geome-

tria do trapa formado pela interface reservatório-sei ante. O tem-
po (timing) está relacionado ao fato do trapa ter se fonnado an-
tes da carga de hidrocarbonetos tê-Ia preenchido. Estas são as
entidades ou variáveis independentes, porque cada entidade po-
deria ocorrer sem qualquer das outras duas. Devido a esta inde-
pendência, cada variável pode ser avaliada separadamente.

A incorporação da metodologia de sistema petrolífero no
plano estratégico de uma companhia de petróleo permite um
excelente mecanismo para formular plays complementares (e
propectos) e para avaliar o risco exploratório. Este conceito tam-
bém fornece uma racionalidade para pesquisa e descoberta de
hidrocarbonetos.

Em resumo, os sistemas petrolíferos estudados da margem
equatorial brasileira e Africana podem ser utilizados para deter-
minar o risco exploratório existentes. Tal investigação permitiu
a identificação de plays e prospectos, os quais são apresentados
no contexto do sistema petrolífero. Tal fato fornece um contexto
diferente, no qual pode-se formalizar questões sobre o risco, pois
ela fornece um excelente mecanismo para observar províncias
petrolíferas bem exploradas com vistas a proposição de novos
plays ou como um análogo para uma área de nova fronteira.

ANÁLISE PALEOCEANOGRÁFICA ATRAVÉS DOS COMPONENTES ORGÂNICOS PARTICULADOS EM
AMOSTRAS DO TALUDE CONTINENTAL SUPERIOR RECENTE DA BACIA DE CAMPOS - RJ

Taíssa Rêgo Menezes, João Graciano Mendonça Filho, Marcelo de Araujo Carvalho, Igor Viegas Alves Fernandes de Souza
UFRJ-IGEO/DEGEO/ Laboratório de Palinofácies & Fácies Orgânica
Cidade Universitária s/n, CEP: 21949-900, Ilha do Fundão Rio de Janeiro, Brasil

A evolução do quatemário marinho brasileiro tem sido consi-
deravelmente estudada nas regiões costeiras, o que não ocorre no
talude continental, muito pouco conhecido. A determinação de
parâmetros palinofaciológicos e organogeoquímicos e suas varia-
ções no talude continental são valiosas ferramentas que estão sen-
do empregadas na modelagem paleoceanográfica do Talude Con-
tinental Brasileiro Recente na Bacia de Campos.Um estudo quali-
tativo e quantitativo da matéria orgânica presente em amostras de
sedimentos holocênicos e pleistocênicos do talude superior da
Bacia de Campos, foi realizado em 40 amostras de um testemu-
nho de sondagem (cedido pela PETROBRAS ao Projeto CTPE-
TRO/CNPq/UFRJ). A seção de 149,5 m a uma profundidade de
lâmina d'água de 630 m, compreende uma sucessão sedimentar
com o predomínio de lamas, fácies arenosas e depósitos de movi-
mento de massa. As amostras foram processadas seguindo os pa-
drões de preparação para palinofácies e posteriormente analisa-
das em lâminas organopalinológicas utilizando a microscopia em
luz branca transmitida e luz ultravioleta refletida. Foram contadas
300 partículas por lâmina, sendo então efetuado um tratamento
estatístico relativo aos diferentes grupos da matéria orgânica (to-
tal de fitoclastos, total de palinomorfos, total de matéria orgânica
amorfa - MOA, cutículas, fitoclastos opacos e não opacos, espo-
romorfos, microplâncton marinho, etc). Por fim, os resultados
percentuais obtidos foram submetidos à análises de agrupamento
(modo Q para observação de similaridades entre as amostras, e
modo R para verificar similaridades entre os componentes orgâ-
nicos). Além disso, foram realizadas análises de Carbono Orgâni-

co Total (COT).As amostras em geral apresentaram o predomí-
nio do grupo dos fitoclastos (principalmente cutículas), seguido
do grupo de palinomorfos (com o predomínio de esporos, além
de dinoflagelados, grãos de pólen, e Botryococcus) e MOA. A
análise de agrupamento (modo r), agrupou os componentes or-
gânicos particulados em 4 grupos distintos: grupo I (microplânc-
ton marinho - dinoflagelados), grupo II (fitoclastos não opacos
bioestruturados + fitoclastos opacos), grupo III (fitoclasto não
opaco não bioestruturado + esporos e grãos de pólen) e grupo
IV (cutículas + MOA + microplâncton de água doce - Botryo-

coccus). Já a análise de agrupamento pelo modo Q revelou 5
agrupamentos, sendo estes correlacionáveis com períodos intcr-
glaciais e glaciais pré-definidos. Os teores de COT variaram de
0,25 a 0,58%, com a maior média de COT ocorrendo nas lamas,
e a menor média em depósitos de movimento de massa, eviden-
ciando o controle da litologia sobre a assembléia orgânica.Ao
longo de toda a seção estudada observou-se o predomínio de
componentes orgânicos particulados continentais (esporos e frag-
mentos lenhosos). No entanto, constatou-se que as variaçóes nas
médias dos percentuais dos subgrupos da matéria orgânica es-
tão diretamente relacionados aos intervalos de maior influência
de aporte de material orgânico de origem continental (períodos
glaeiais) e intervalos de menor influência de material continen-
tal (períodos interglaciais).

Agradecimentos: LG/UN-BC/ ATEX & CEGEQ - PETRO-
BRAS
Apoio Financeiro: CNPq/CTPETRO & PETROBRAS
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EVOlUÇÃO TECTONO-SEDIMENTAR DAS SINÉCLlSESPAlEOZÓICAS DO BRASil

Edison José Milani
PetrobrasIE&P-CORPIEXPITSP
Rio de Janeiro - RJ

Sucessões sedimentares paleozóicas encontram-se preser-
vadas em três amplas áreas do território brasileiro, constituindo
as bacias do Solimões-Amazonas, do Parnaíba e do Paraná. Em
comum, estas bacias exibem um arcabouço estrutural relativa-
mente simples, configurando-se como depressões com mergu-
lho suave dos flancos no sentido do depocentro; e os enormes
volumes de rochas magmáticas mesozóicas que em todas elas
foram intrudidas e extrudidas.

Os processos responsáveis pela subsidência intracratônica
são, ainda, matéria sujeita a muita discussão. É pouco provável
que as feições grabenformes, localmente identificadas e mapea-
das geofisicamente nas porções mais inferiores destas bacias,
correspondam a elementos previstos no clássico modelo riftlsag,
posto que tais feições ou são muito antigas (rift Proterozóico e
sag Paleozóico) ou tem ocorrência muito restrita para poderem
acomodar por decaimento térmico a subsidência da vasta sinécli-
se sucessora. O fato é que nessas bacias ocorreram "ciclos de
subsidência", responsáveis por acomodar e preservar o registro
de seqüências sedimentares em ampla escala; tais épocas de efe-
tiva subsidência alternaram-se a períodos de estabilidade do subs-
trato, dando oportunidade à atuação de processos erosivos em
ampla escala. Um mecanismo alternativo para a subsidência in-
tracratônica está relacionado a subsidência litosférica flexural

como reflexo de orogenias distantes, na borda da placa.
Sejam quais tenham sido os processos geradores de subsi-

dência, estas depressões foram preenchidas por pacotes sedi-
mentares que configuram-se em ciclos transgressivo-regressi-
vos. O primeiro deles iniciou-se no Neo-Ordoviciano, associa-
do à ampla invasão marinha sobre o Gondwana. A influência
glacial sobre a sedimentação se fez presente em diversos mo-
mentos, desde o Neo-Ordoviciano na Bacia do Paraná, e o De-
voniano no Solimões-Amazonas. Mas foi no Mississipiano da
Bacia do Paraná que tal influência foi extrema, quando glacia-
res continentais virtualmente interromperam a sedimentação
naquela região. Um importante registro de rochas carbonático-
evaporíticas ocorre no Permo-Carbonífero das bacias do Soli-
mões-Amazonas e do Parnaíba, em menor escala na do Paraná.

Em todas essas bacias, o último ciclo sedimentar encerrou-
se em red beds continentais do Neopermiano ou Eotriássico,
marcando os estágios finais de progressivo ressecamento e de-
saparecimento dos mares epicontinentais do interior do Gon-
dwana. Tais condições de progressiva aridez continuaram du-
rante o Mesozóico, até que extensivos campos de dunas eólicas
dominariam a paisagem. Esboçava-se aí o cenário pré-ruptura
do paleocontinente; a quebra do Gondwana deixaria um registro
de intenso magmatismo nas sinéclises interiores do Brasil.

GEOLOGIA REGIONAL DA MARGEM lESTE BRASilEIRA: SISTEMAS DEPOSICIONAIS, ÁREAS FONTES E
EVOlUÇÃO ESTRUTURAL.

Webster Ueipass Mohriak
Petroleo Brasileiro S.A., E&P-EXPITSP
Rio de Janeiro, RJ

A margem leste brasileira é caracterizada por diversas baci-
as sedimentares que situam-se entre a região de Pernambuco-
Sergipe/Alagoas até a Bacia de Pelotas, destacando-se as bacias
de Campos e Santos no litoral do Estado do Rio de Janeiro como
as principais províncias petrolíferas.

Este segmento da margem continental está controlado por
importantes zonas de fraturas oceânicas que controlam depo-
centros sedimentares, destacando-se as ZFs de Pernambuco no
extremo norte, os lineamentos de Vitória-Trindade na Bacia do
Espírito Santo e Rio de Janeiro na Bacia de Campos, Florianó-
polis na Bacia de Santos, e Chuí, no extremo sul da Bacia de
Pelotas. Na porção norte da Bacia de Pelotas, adentrando-se a
parte sul da bacia de Santos, pode-se caracterizar um notável
propagador oceânico (cadeia Abimael) que apresenta caracte-
risticas semelhantes a propagadores de crosta oceânica observa-
dos em regiões de espalhamento atual, como no Golfo de Aden.

Os sistemas deposicionais das diversas fases evolutivas das
bacias sedimentares da margem leste estão relacionados aos am-
bientes tectono-sedimentares. Nas bacias de Pelotas, Santos,
Campos e parte do Espírito Santo, a fase rifte, caracterizada por
tectônica extensional envolvendo o embasamento, está associa-
da a notável magmatismo precursor da implantação de crosta
oceânica. Por outro lado, nas bacias da margem nordeste este
magmatismo é ausente, mas podem ser observadas cunhas de
refletores mergulhantes para o mar, possivelmente relacionados

a crosta proto-oceânica. O sistema de riftes continentais entre as
bacias da margem nordeste e sudeste mostra variações signifi-
cativas no estilo estrutural e também na área envolvida no afina-
mento litosférico, resultando em estreitamento das bacias na di-
reção nordeste. Também a sedimentação evaporítica mostra uma
notável variação de área, com desenvolvimento de espessas
muralhas de sal nas bacias de Santos, Campos e Espírito Santo,
enquanto que nas bacias ao norte do Espírito Santo a área de
deposição é mais reduzida, e predominam feições compressio-
nais junto ao limite crustal.

A sedimentação da fase drifte mostra a notável influência
das áreas fontes soerguidas entre a região das bacias do Espírito
Santo, Campos e Santos, na região sudeste, que apresenta pul-
sos em diferentes idades, em particular, no Cretáceo Superior na
Bacia de Santos, e no Terciário nas bacias de Campos e Espirito
Santo. Também os episódios magmáticos apresentam variação
temporal, com picos de atividade vulcânica concentrando-se no
Cretáceo Superior na Bacia de Santos, e no Terciário nas bacias
de Campos e Espírito Santo.

Vários e diferentes plays exploratórios podem ser observa-
dos nas diferentes bacias, em particular, os associadas a sedi-
mentos arenosos que ocorrem em turbiditos do Cretáceo Supe-
rior ao Terciário. Neste contexto, a tectônica de sal impõe um
controle extremamente importante na formação de estruturas
extensionais e compressionais.
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MIGRAÇÃO EM PROFUDIDADE COMO FERRAMENTA PARA REALÇAR FEiÇÕES GEOLÓGICAS

Amin Murad
PETROBRASS/A ~ CENPES/PDEP/TEGG

A migração em profundidade nos últimos anos vem me-
lhorando o imageamento sísmico e o posicionamento de fei-
ções geológicas críticas para a caracterização de reservató-
rios, tais como traços de falhas, afinamentos de corpos de
arenitos e domos de sal. Pode ser feita após a etapa de em-
pilhamento sísmico em áreas com ausência de aquisições
de dados sísmicos novas e com processamentos sísmicos
mais antigos, sem a possibilidade de reprocessamento para
se fazer uma migração antes da etapa de empilhamento, desta
forma melhorando bastante a imagem obtida e reduzindo o
tempo de disponibilização destes dados para a interpreta-
ção.

Uma das maneiras de realizar a migração após a etapa de
empilhamento é utilizar, no pacote PROMAX a migração 3D
em profundidade em um passo, e depois converter novamente
para tempo, de modo a evitar os problemas do campo de veloci-
dades. O algoritmo de migração pós-empilhamento em um pas-
so utiliza extrapoladores F-X-Y de diferenças finitas variáveis
espacialmente. Os dados são reorganizados em uma malha qua-
drada, e migrados em um passo com a ajuda da transformada de
McCellan, onde foram reduzidos os erros presentes em uma
migração em dois passos. Em dados processados para a caracte-
rização de reservatórios turbidíticos e carbonáticos o ângulo de
abertura da migração foi de 50° e a máxima banda de freqüência

variou de 60 a 70 Hz de acordo com aquela presente nos dados
de entrada.

A migração em um passo após a etapa de empilhamento atuou
de forma a melhor posicionar os planos de falha facilitando seu
mapeamento em relação ao processamento antigo e em relação
ao processamento em dois passos realizado anteriormente em
alguns destes dados. Este fato é muito importante na locação de
poços de desenvolvimento. Esta resposta também foi excelente

no posicionamento da terminação de canais e lobos turbidíticos.
Este trabalho ajudou a resolver problemas em um campo de pe-
tróleo com reservatórios turbidíticos auxiliando a delimitar seus
corpos de areia melhor.

A migração antes da etapa de empilhamento em profundida-
de vem mostrando uma boa resposta em áreas com tectônica
salífera, no posicionamento do topo e da base do corpo de sal, e
das estruturas a este relacionadas, sendo também importante na
delimitação das mesmas feições descritas na migração após a
etapa de empilhamento.

Em ambos processos de migração a geração de um modelo
de campo de velocidade é crítica, que pode ser modelado de
maneira a obtermos uma correção por CRP o mais horizontal
possível. Uma vez que este for obtido, pode ser utilizado em
qualquer pacote de migração por diversas metodologias, como
Kirchhoff ou RTM por diferenças finitas.

APLICAÇÃO DA ESTRATIGRAFIA DE SEQUÊNCIAS NO ESTUDO DAS FÁCIES RESERVATÓRIO DA
FORMAÇÃO SERGI - BACIA DO RECÔNCAVO-BA

Valterlene de Oliveira/; Antônio Jorge Campos Magalhães2
IJGEO/UFBA e Bolsista PRH-ANp, 2PETROBR4s/E&P/BA

A Estratigrafia de Seqüências está fundamentada no regis-
tro sedimentar e utiliza como guia as superficies estratigráficas
que possam identificar e correlacionar de forma prática limites
de seqüências relacionados a importantes eventos gerados pelas
variações eustáticas do nível do mar.

Através de estruturas diagnósticas dos processos de sedi-
mentação é possível separar as fácies sedimentares e reconhe-
cer o ambiente a qual pertencem e também a relação dos mes-
mos com a dinâmica da bacia.

O trabalho está sendo desenvolvido na Bacia Petrolífera do
Recôncavo Baiano, entre as coordenadas 12°00'S e 12°30'S e
38°00'We 38°30'W e tem como objetivo correlacionar os do-
minios norte e central da bacia aplicando a Estratigrafia de Se-
qüências e utilizando como guia as fácies reservatório da For-
mação Sergio

Para o desenvolvimento deste trabalho deverão ser efetua-
das as seguintes etapas:

Estudos preliminares: Pesquisa bibliográfica com compila-
ção de dados secundários
Trabalhos de laboratório: Descrição de testemunhos dos
poços 7-AR-155-BA e 7-AR-158-BA com análise granulo-
métrica e identificação de estruturas diagnosticas de ambi-
ente de sedimentação
Trabalhos de escritório - Construção de uma coluna es-
tratigráfica para cada poço descrito, identificação das su-
perficies estratigráficas e correlação dos poços 7-AR-155-
BA, 7-AR-158-BA, BA-196, BA-198 e AG-2l2; com a
utilização das colunas confeccionadas, de perfis elétri-
cos (raios gama, sônico e densidade) e perfis de aflora-
mentos.
A importância desse estudo está no entendimento dos pro-

cessos de sedimentação dos ambientes a eles relacionados, pois
é de grande valia o conhecimento dos mesmos para a identifica-
ção de prováveis geradores e reservatórios de HC.
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ESTRATIGRAFIA DE ALTA RESOLUÇÃO APLICADA AO INTERVALO LLANDOVERIANO (EO-SILURIANO) DA

BACIA DO PARANÁ, NO PARAGUAI ORIENTAl.

IEgberto Pereira, IDaniela Blazutti, 2Davi Corrêa Tatagiba, IRené Rodrigues

UERJ / Faculdade de Geologia / DEPA, Rio de Janeiro, RJ; 2CENPES-Petrobrás, Rio de Janeiro, RJ; *Apoio CNPq ~ N.
o

466854/00-5 - egberto@uerj.br

A presente pesquisa consiste no detalhamento estratigráfico
do intervalo Llandoveriano da Bacia do Paraná, no Paraguai Ori-
ental, com base em dados bioestratigráficos e de carbono orgâ-
nico total (COT), coletados sistematicamente em furos de son-
dagem e envolvendo sedimentos do Grupo Itacurubi, composto
pelas formações Euzébio Ayala, Vargas Pefía e Cariy. Em ter-
mos genéticos este conjunto sedimentar está contido em uma
seqüência de 2° ordem, de idade Siluriana, representando um
completo ciclo transgressivo-regressivo. A partir do biozonea-
mento realizado por Grahn et ai. (2000, Palynology, 24:147-
176) caracterizou-se uma idade mínima Rhuddaniana para os

. sedimentos posicionados abaixo da superficie transgressiva, uma
idade Areoniana para esta superfície e uma idade Neo- Telycia-
na para os sedimentos regressivos posicionados acima da mes-
ma. A superficie de máxima inundação desta seqüência foi da-
tada como Eo-Telychiana por Steemans & Pereira (2002, Bulle-
tin de Ia Société géologique de France, in press).

O estudo geoquímico realizado possibilitou a definição da
superficie de inundação máxima da seqüência Siluriana, de for-
ma bastante precisa, nos furos. O padrão de variação observado
para os teores de carbono orgânico total permite visualizar uma
tendência transgressiva marcada por ciclos limitados por super-
ficies de inundação marinha, definida pelos teores progressiva-
mente mais altos de carbono orgânico. Esta tendência culmina
no intervalo associado à superfície de máxima inundação, onde
os teores de COT são relativamente elevados, atingindo valores
de até 1,7%. Acima desta superficie ainda são observados ciclos
limitados por superfícies de inundação, mas com valores gerais
de COT menores, demonstrando claramente um modelo regres-

sivo para o empilhamento das parasseqüências.
Os possíveis depósitos de trato de mar baixo, de maneira

geral, estão associados a depósitos gerados por uma composi-
ção de fluxos trativos e gravitacionais no contexto de uma pro-
gradação deltaica em condições periglaciais. Nos poços, os de-
pósitos associados ao trato transgressivo são delgados e de difi-
cil mapeamento, mas encontram-se normalmente associados à
lags conglomeráticos e a depósitos oolíticos ferruginosos, que
caracterizam à superficie transgressiva. A superficie de máxima
inundação é tipificada nos furos por intercalações de folhelhos
escuros laminados e bioturbados, evidenciando condições de
ofJshore. A mesma está posicionada a cerca de 20 metros acima
da superficie transgressiva. O trato de sistema de mar alto defi-
nido para a seqüência Siluriana é reconhecido em diversas posi-
ções da Bacia do Paraná pelo empilhamento de ciclos de en-
grossamento para o topo, agrupados em um arranjo geral pro-
gradacional regressivo. Nos furos de sondagem, os arenitos as-
sociados à Formação Cariy representam este conjunto regressi-
vo, que foi depositado em condições de mar raso, sob a influên-
cia da ação de ondas de tempestades, definida pela presença fre-
qüente de estratificação cruzada hummocky. Esse conjunto sedi-
mentar é sobreposto discordantemente por sucessões mais jo-
vens de idade Devoniana ou Carbonífera.

Além dos aspectos e~tratigráficos, o estudo geoquímica e
bioestratigráfico detalhado permitiu identificar horizontes mais
propícios para a geração de HC. Análises complementares, como
pirólise rock-eval e evolução térmica da matéria orgânica estão
sendo realizadas visando uma melhor caracterização desses in-
tervalos.

ESTRATIGRAFIA DE SEQÜÊNCIA DO NEOGENO DA BACIA POTIGUAR; NE DO BRASIL

Otaviano da Cruz Pessoa Neto
Petrobrás, UN-RNCE

A partir da abordagem integrada de dados sísmicos e de po-
ços foi possível subdividir a seção do Neogeno da Bacia Poti-
guar em 7 seqüências deposicionais de 3" . ordem, detalhada em
tratos de sistemas e seqüências de mais alta freqüência. O arca-
bouço estratigráfico obtido a partir desta subdivisão permitiu a
proposição de um modelo deposicional mais refinado para as
plataformas mistas desenvolvidas na área de estudo durante o
Neogeno.

A área escolhida tem cerca de 2500 Km" abrangendo ape-
nas uma porção submersa da Bacia Potiguar, com limite ofJsho-
re na cota batimétrica de 200 m, focalizando, portanto, apenas
asfáceis litorâneas, de plataforma e talude superio.

A seção estudada compreende parte das rochas sedimenta-
res do Neogeno, sendo composta por três unidades litoestrati-
gráficas denominadas Formação Tibau, Formação Guamaré e
Formação Ubarana. Estas unidades compõem o registro da su-
cessão de sistemas deposicionais mistos (siliciclástico-carboná-
tico), que caracterizaram a sedimentação rasa na Bacia Potiguar
durante o grande ciclo regressivo, iniciando no Mesocampania-
no e reconhecido até o Holoceno. Das relações verticais e late-
rais das fáceis, dadas pela altemância ou coexistência de sedi-
mentação siliciclástica e carbonática ao longo do tempo, resul-
tou um registro litológico complexo, compreendido nas unida-
des litoestratigráficas: a Formação Tibau, composta por areni-

tos e conglomerados, derivados dos sistemas de leques costei-
ros e do preenchimento de vales incisos; a Formação Guamaré,
composta de ca1carenito e ca1cilutitos, originados de biocons-
truções e bancos algálicos na borda da plataforma; e a Forma-
ção Ubarana, composta de folhetos, ca1cilutitos e arenitos su-
bordinados, representando a sedimentação recíproca oriunda
da plataforma e depositada em ambiente de talude.

O uso puro e simples da litoestratigráfia não tem sido sufici-
ente para descrever a distribuição temporal e espacial do regis-
tro sedimentar da bacia, em função das limitações inerentes a
este método de análise estratigráfica. As relações verticais e la-
terais dos sistemas deposicionais foram melhor compreendidas
quando analisadas em um contexto cronoestratigráfico, estabe-
lecido pela abordagem da estratigrafia de seqüências. Assim,
optou-se pela abordagem estratigráfica integrada de dados sís-
micos e depoços, tendo como base de análise os conceitos da
estratigrafia de seqüências.

O arcabouço estratigráfico obtido teve com principais resul-
tados: (i) determinação dos eventos geológicos mais importan-
tes impressos no registro sedimentar da bacia nesse período; (ii)
a proposição de um modelo deposicional consistente, que ex-
plique as relações verticais e laterais de fáceis; (iii) e a correla-
ção de eventos locais com aqueles de amplitude regional e/ou
global.
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FLUXO E GERAÇÃO DE CALOR NA BACIA SEDIMENTAR DO RECÔNCAVO

JejJerson s. Pitombol, Najara s. Sapucaia2; Anderson G. Cavalcante3 e Roberto M de Argollo4
1- IGEO/UFBA & Bolsista do PRH-ANP (jsp@cpgg.ufba.br)
2 - IGEO/UFBA & Bolsista do PRH-ANP (nss@i:pgg.ufba.br)
3 - IGEO/UFBA & Bolsista do PRH-ANP (agC@Cpgg.ufba.br)
4 - IF/UFBA & CPGG/UFBA (robmax@ufba.br)

o estudo da história ténnica de uma bacia é indispensável
para o entendimento dos sistemas petrolíferos nela presente.
Neste estudo são nonnalmente utilizados modelos tenno-mecâ-
nicos para explicar a evolução ténnica da matéria orgânica a
partir do conhecimento de diversas variáveis, tais como: fluxo
geoténnico na superfície, condutividade ténnica das rochas, ca-
lor radiogênico, curvas de porosidade, tipo de matéria orgânica
e outros.

O fluxo de calor na superfície é devido parte ao calor radio-
gênico e parte ao fluxo de calor proveniente da astenosfera, o
qual se considera já em regime de equilíbrio. O calor radiogêni-
co representa o calor produzido pelo decaimento radioativo de
radioisótopos naturais, o K40e aqueles presentes nas séries radi-

oativas do urânio e do tório, presentes nas rochas e sedimentos,
o qual é particulannente importante no caso de bacias que so-
frem rápida subsidência. Na literatura são escassos os dados de
produção de calor radiogênico e de fluxo geoténnico nas bacias
brasileiras. Como conseqüência, opta-se nonnalmente nas mo-
delagens por valores padrões, os quais, muitas vezes, não repre-
sentam a realidade e os resultados obtidos podem distanciar-se
bastante da situação real.

Assim, existe a necessidade de obter-se dados de calor radi-

ogênico e de fluxo ténnico duma bacia para que se possa cali-
brar, com maior segurança, sua história ténnica. Isso pennitirá
obter resultados mais realísticos na modelagem da bacia e, con-
sequentemente, na avaliação de seu potencial petrolífero.

A detenninação do fluxo de calor terrestre envolve o conhe-
cimento do gradiente geoténnico e da condutividade ténnica de
amostras de rochas.. Em regime estacionário, o fluxo de calor
geoténnico é obtido multiplicando-se o gradiente geoténnico
pela condutividade ténnica. Para essas medidas usaremos da-
dos de poços de petróleo, poços para exploração de água e po-
ços para exploração mineral existentes na região estudada. A
produção do calor radiogênico é calculada a partir das concen-
trações dos elementos tório, urânio e potássio das rochas e das
taxas de produção de calor devidas a cada um desses elementos.

Neste estudo propõe-se detenninar o fluxo geoténnico su-
perficial e a produção do calor radiogênico nas partes emer-
sas da bacia do Recôncavo, assim como no embasamento a
ela adjacente. Mapas de fluxo de calor na superficie e teores
de tório, urânio e potássio serão confeccionados, bem como
a detenninação da produção do calor radiogênico nas dife-
rentes províncias, delimitando-as confonne suas característi-
cas tennais.

SALT TECTONICS IN THE GULF OF LlONS - WESTERN MEDITERRANEAN SEA: STRUCTURAL STYLES AND
IMPLlCATIONS OF SALT-SEDIMENT INTERACTION FOR THE SEDIMENTARY ARCHITECTURE OF THE MARGIN.

A.r. dos Reis I; A. Mauffret2; C. Gorini3
I Departamento de Oceanografia-Uer}. Rua São Francisco Xavier, 524. Maracanã, Rio de Janeiro/RJ. CEP:20550-900. E-mail :
treis@uerj.br
2Laboratoire de Tectonique- Université Pierre&Marie Curie-Paris VL França.
3 Laboratoire de Sédimentologie et Géodynamique. Université de Lille I, França

OfTshore Gulf of Lions, Plio-Quaternary sedimentary units
are strongly afTectedby salt-related features. Analysis of about
18.000 km of multifold seismic data on the continental slope
and rise of the area was integrated with isopach maps of the
Quaternary sedimentary cover and topographic maps below salt
to evaluate how salt tectonics operates and how salt defonnati-
on influenced the stratigraphic evolution of this margin. The
Plio-Quaternary structural setting is primarilly controlled by thin-
skinned extension due to gravitational gliding ofthe underlying
autochthonous Messinian salt layer. Gravitational gliding has
produced three main structural provinces, as classically identi-
fied on passive margin basins: an uppennost Province ofListric
Faults, an intennediate Province of Rigid Gliding, and a lower-
most Province of Salt Diapirism. On the continental slope and
rise salt-related structures are largely dominated by basinward-
dipping faults, but a great variety of structural styles are locally
present. They result from combinations of a series of parame-
trers, such as: (1) the basement topography below salt layer, (2)
thickness variations ofthe original salt basin, (3) the volume of
sedimentary input, and (4) time and space shifts of depocentres.
The interaction between these factors yield four salt-structural
settings: the South Provençal Domain; the Rhodanian Grabens

.

Domain; the Pyrenean-languedocian Sub-basin Domain; and the
La Fonera Sub-basin Domain. The ultimate structural style wi-
thin each ofthese domains can be dictated either by a predomi-
nant mechanism of translation of faulted blocks or by a predo-
minant mechanism of "subsidence" of faulted blocks into salt.
As well as that, difTerences in salt-structural evolution of certain
domains can also be accounted for by the sedimentation regime.
High sediment input can mechanically operate to partially or
totally block extension; or, as for a fan-like progradation, it can
trigger a mechanism of difTerential sedimentary loading, gene-
rating landward-dipping faults that fonn grabens. Conversely,
salt defonnation influences the geometry and location of depo-
centers. This sediment-tectonic interplay takes place in two ge-
ographic scales: locally or more regionally. The fonner results
from fault scarps that create local bathymetric reliefs, with im-
plications for the direction of sediment transport axes, the dis-
persal of clastics and finally the internal configuration of depo-
centers. The latter is generated by faulted blocks "subsidence"
due to saltwithdrawal combined with residual topography be-
low the saltlayer. This structural setting generates sub-basins
that provide space accommodation for clastics and the proximal
deposition of turbidites.
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RESERVATÓRIOS PETROLíFEROS NATURALMENTE FRATURADOS
DO JURÁSSICO-NEOCOMIANO DE CUBA.

Dania Lourdes Brey dei Rey*
*Centro de Pesquisa de Petróleo de Cuba.
Bolsista de Mestrado da CAPES. Faculdade de Geologia, da UERJ.
daniabrey@Zipmail.com.br;dania@urj.br

A Ilha de Cuba é a maior das Antilhas Maiores situada na
região do Caribe.

Os reservatórios em Cuba encontram-se associados às ca-
madas de calcários pelágicos, formados na região mais distal da
Margem de Bahamas. São de idade Jurássico-Neocomiano e
pertencem à Unidade Tectono-estratigráfica de Placetas forma-
dos em um ambiente de águas profundas. O faturamento é cau-
sado pela interação entre o arco vulcânico cubano e a margem
continental meridional do continente Norte-americano (colisão
oblíqua da Placa Caribe com na borda passiva da Placa Norte-
americana), formando-se, então, o orógeno cubano. Sua carac-
teristica principal é que as rochas reservatório se encontram num
ambiente compressivo. A zona interna deste orógeno está cons-
tituída por escamas cavalgadas de Sul para Norte.

Em Cuba, os cavalgamentos foram renovados para o norte,
e os processos cessaram abruptamente no Eoceno Médio, coin-

cidindo com a formação dos sistemas de falhas Bartlet-Caimán.
No Mioceno Inferior, existiu um momento de reativação das fa-
lhas mais profundas.

Neste ambiente compressivo, a Geologia é muito complexa,
onde as serpentinitas do Terreno Zaza (crosta oceânica), se en-
contram cavalgadas sobre as rochas do arco vulcânico e tam-
bém sobre os calcários da Unidade Tectono-estratigráfica Pla-
cetas, de interesse para exploração de petróleo na área.

Esses reservatórios têm como carateristica fundamental uma
boa poros idade de fratura e poroso-cavernoso conectada. Nas
áreas onde a o fraturamento foi intenso, seu comportamento é
de um reservatório com porosidade de brecha, podendo ser si-
milar a uma porosidade intergranular primária. E comum en-
contrar vários contatos água-petróleo nos poços que possuem
permeabilidade diferencial melhorada nas zonas próximas às
falhas, geralmente relacionadas as áreas de maior fraturamento.

GEOQuíMICA DE GASES: UMA FERRAMENTA EFETIVA
PARA CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS PETROLíFEROS

Eugenio Vazdos Santos Neto!, Alain Prinzhofer e Anne BattanP
! PETROBRASICENPESIPDEPIGEOQUÍMICA,Rio de Janeiro (RJ), lInstitutoFrancêsdo Petróleo,França.

Durante a década de 90 as pesquisas desenvolvidas na área
de geoquímica de gases apresentaram um avanço muito signifi-
cativo. Isso foi facilitado devido ao advento de novos equipa-
mentos, e.g., sistema GC-C-IRMS (Gas chromatography-com-
bustion-isotope ratio monitoring system), que permitiram análi-
ses isotópicas de carbono em hidrocarbonetos gasosos e em di-
óxido de carbono de forma mais prática e rápida, com a precisão
e reproducibilidade necessárias. Além disso, essa tecnologia
apresenta as vantagens da facilidade para a coleta, transporte e
manuseio das amostras que são feitas em tubos de vidro do tipo
Vacutainer@. As amostras de gás usadas nesse tipo de análise
são coletadas num volume de algumas dezenas de ml sob condi-
ções de baixas pressões (- atmosfera).

Usando-se as razões calculadas a partir das concentrações
relativas de hidrocarbonetos e da composição isotópica de car-
bono em hidrocarbonetos (C ,-C.) é possível estudar os proces-
sos que caracterizam os sistemas petrolíferos, tais como gera-
ção, migração, acumulação, e preservação de hidrocarbonetos.
Quanto à geração, os hidrocarbonetos podem ser distinguidos
como termogênicos ou biogênicos, sendo que no primeiro caso
o tipo de craqueamento pode ser identificado (primário, secun-
dário ou terciário), além do nível de evolução térmica da gera-
dora correspondente. Epossível reconhecer também os proces-
sos pós-genéticos que alteram a assinatura geoquímica original

dos gases, tais como migração secundária, perda parcial de ga-
ses das acumulações, biodegradação, ou ainda misturas de ga-
ses com de diferentes origens.

Mais recentemente, a geoquímica de gases está se sofisti-
cando como ferramenta para o estudo de sistemas petrolíferos
com o uso de informações provenientes de gases nobres, além
de dados obtidos a partir dos hidrocarbonetos. Os gases nobres
(He, Ne, Ar, Kr, e Xe) apresentam a propriedade de serem qui-
micamente inertes e por isso servem como excelentes traçado-
res de fonte e processos fisicos. A tecnologia envolvendo os
gases nobres mostra-se muito promissora para: melhorar o en-
tendimento relativo à idade e ao tempo de residêncIa de fluidos
no sistema petrolífero, se estimar quantitativamenrc a distância
de migração secundária de hidrocarbonetos das rochas gerado-
ras até as acumulações, e delas para a atmosfera, e para se avali-
ar a quantidade relativa de hidrocarbonetos vazados através das
rochas selantes. Contudo, a tecnologia para o estudo de gases
nobres aplicada à geologia de petróleo ainda encontra-se em
estágios iniciais de desenvolvimento e, portanto, não está ainda
disponibilizada para uso generalizado.

O objetivo desse trabalho é comentar o "estado da arte" da
geoquímica de gases e apresentar alguns exemplos da aplicação
efetiva ou potencial dessa tecnologia como metodologia para o
estudo de sistemas petrolíferos.
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UTILIZAÇÃO DE MODELO FíSICO SIMPLIFICADO PARA ESTUDO DE PADRÕES DEPOSICIONAIS DAS
CORRENTES DE DENSIDADE NA INTERFACE BASE DO TALUDE E PLANíCIE ABISSAL

Rodrigo Sartor, Rafael Manica, Marcelo Devenutte Avila, Ana Luiza de Oliveira Borges, Rogério Dornelles Maestri.
NECODIIPHIUFRGS.

Um dos métodos empregados no estudo dos padrões de
deposição gerados por correntes de densidade (depósitos tur-
bidíticos) é a simulação fisica em modelos reduzidos. Na re-
gião de transição entre a base do talude e a planície abissal
ocorre uma significativa variação localizada de declividade
induzindo uma variação da quantidade de movimento na cor-
rente de densidade. Considerando a quantidade de rochas re-
servatórios de hidrocarbonetos encontrados nessas regiões,
toma-se relevante o conhecimento dos fatores que condi cio-
nam a formação destes depósitos.

Para análise dos efeitos localizados dessa variação da quan-
tidade de movimento foram realizados diversos experimentos
em um canal bidimensional de vidro de declividade variável,
com dimensões de 300 x 12,5 x l5cm. Para simular as diferen-
tes condições de entrada das correntes de densidade na região
abissal foi variado o ângulo de entrada da corrente simulada,
através da utilização de quatro diferentes difusores de mistura.
O material utilizado nessas simulações foi uma mistura de água
e carvão mineral, com massa específica de 1022kg/m3. Os de-
pósitos gerados pelas correntes de densidade simuladas foram
recolhidos em seções padronizadas e o sedimento coletado sub-
metido à análise granulométrica.

Os resultados demonstraram uma maior deposição de mate-
rial nas regiões proximais do canal. Para alguns experimentos, o
volume de material depositado nos primeiros 100cm do canal
ultrapassou 90% do total. A influência da condição inicial de
entrada (variação do ângulo) na distribuição de material deposi-
tado é significativa, provocando variações de 40% na quantida-
de de material depositado nos primeiros 50cm do canal.

Com relação à análise granulométrica dos depósitos, as fra-
ções mais grossas se depositaram predominantemente nas regi-
ões proximais do canal (IOOcm) e as frações mais finas predo-
minam nas regiões mais distais. A utilização de diferentes ângu-
los de entrada de mistura provocou a variação do volume das
frações mais grossas na região inicial do canal, chegando a di-
ferenças de 175% nos valores.

. Estes resultados mostram que o padrão de deposição de se-
dimentos é influenciado pelo ângulo de incidência de entrada da
mistura no canal. Verificou-se que nos ensaios com ângulos de
incidência próximos ao zero grau com a horizontal a distribui-
ção de volume do depósito ao longo do comprimento foi maior
nas regiões mais próximas à fonte e reduzindo drasticamente
nas regiões mais distantes dela. Os grãos mais grossos se encon-
tram nas regiões mais próximas à fonte de material, enquanto
que os grãos mais finos se espalham à medida que a distância
aumenta. Por outro lado, a medida em que esse ângulo se afasta
da horizontal, a distribuição de volumes de depósito ao longo
do comprimento foi modificada, apresentando uma maior quan-
tidade de material nas zonas mais distantes do canal, com maior
distribuição das frações mais grossas ao longo do canal.

Em ambiente marinho profundo, a existência de um gradi-
ente elevado na transição entre a base do talude e planície abis-
sal (representado pelo ângulo de incidência da mistura nas si-
mulações) provoca o surgimento de um ressalto hidráulico (au-
mento na turbulência interna da corrente), condicionando o pa-
drão deposicional dos turbiditos (maior acúmulo de material nas
porções mais distais da planície) e contribuindo para o aumento
e a migração dos leques submarinos.

MODELOS GEOMECÂNICOS PARA AS BACIAS MARGINAIS BRASILEIRAS

Aline Theophilo Silva; Cláudio Coelho de Lima
PETROBRASICENPESIPDEPITEGG

Problemas relacionados à estabilidade de poços, principal-
mente direcionais e horizontais, bem como à predição do papel
de falhas no escoamento de fluidos em reservatórios são atual-
mente questões fundamentais na explotação de petróleo.

A anisotropia das tensões atuando em um campo de pe-
tróleo é reconhecidamente um dos fatores que mais impacta
a estabilidade de poços direcionais e horizontais: em função
do tensor de tensões vigente, um poço poderá ser estável em
uma dadadireção e enfrentar sérios problemas de estabilida-
de em outra. Por isso, pretende-se caracterizar da melhor
maneira possível o estado de tensões vigente assim com a
resposta das diferentes rochas à atuação destas tensões. O
conjunto tensões/resposta mecânica define o Modelo Geo-
mecânico de um dado campo. Com base neste modelo, pode-
se calcular a melhor trajetória de uma poço e o peso de lama
a ser empregado.

O modelo geomecânico é também um parâmetro fundamen-

tal no equacionamento da transmissibilidade das falhas de um
reservatório: falhas podem ser selantes, semi-selantes ou trans-
missoras em função da sua orientação com relação às tensões
in-situ.

A idéia de que as bacias marginais brasileiras são tectonica-
mente relaxadas, implicando em que a tensão principal máxima
seja vertical e que as duas tensões principais horizontais sejam
iguais, tem prevalecido como um paradigma na exploração e na
explotação. Entretanto, estudos recentes, baseados em análises
de dados sismológicos, de breakouts, de testes de absorção e de
minifrac e do contexto tectônico da placa sul-americana, mos-
tram que a anisotropia de tensões horizontais é a regra para as
bacias marginais brasileiras. Assim a construção do Modelo
Geomecânico constitui-se num elemento fundamental do fluxo
de trabalho para o planejamento de poços e avaliação do risco
de perfuração, assim como para a modelagem de fluxo em re-
servatórios.
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MONTE CARLO NAI(TL) AND GSO DETECTORS SIMULATION FOR NEUTRON.INDUCED GAMMA RAY
SPECTROSCOPY

Jadir da Conceição da Silva
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Departamento de Geologia e-mail: jadir@geologia.ufrj.br

Amongst the newer generation of pulsed-neutron tools for
saturation monitoring it is included the Reservoir Saturation
Tools RST-A and RST-B that overcomes many limitations of
traditional methods of evaluating saturations through tubing.
These tools operate in three modes: inelastic, capture-sigma
and capture modes. This possibility enable RST tools to esti-
mate reservoir saturation from C/O or sigma measurements,
lithology and elemental yields from analysis of inelastic and
capture gamma ray spectra and also borehole fluid dynamic
from holdup measurements. However, to exhibit such a good
performance in running through tubing it is necessary a new
detector that presents increased detection efficiency, great ru-
ggedness, reduced sensitivity to humidity, and the ability to
handle much higher counting rates without pileup. The RST
tools work with two new generation of scintillation crystal cal-
led GSO (cerium-dopped gadolinium oxyorthosilicate) that
outperforms the NaI(Tl) crystal conventionally used for gam-
ma ray detection.

The goal of this work is simulate by the Monte Carlo me-
thod the history of gamma ray photons and electrons within both

NaI(TI) and GSO scintillator crystals, and analyze the perfor-
mance of each one in identifying elements such as Oxygen, Sili-
con, Calcium, Iron, Carbon, Hydrogen and so on. For this, the
life of a particle within crystals is computed by simulating the
position, direction and energy of electrons and gamma ray pho-
tons. Four types of photon interactions are computed, namely,
photoelectric absorption, pair production, and Rayleigh and
Compton scattering. The specific energy loss due to ionization
and excitation for electron are computed. The resulting pulse
height spectra are determined by collecting the radiation and
transforming it into current pulses. The spectral distribution of
these pulses results in a matrix of detector normalized response
functions for multiple and complicated source geometry linked
with ali gamma ray incidences normally required in borehole
environment. The data from both the NaI(Tl) and GSO detec-
tors are displayed and compared with each other for efficiency
and resolution effects. I have concluded that the fast and much
efficient gamma ray GSO detector is capable of detailed forma-
tion evaluation through casing and flow profiles are some ofthe
comprehensive answers provided bythis multipurpose too!.

QUANTIFICAÇÃO DA ANISOTROPIA INDUZIDA POR TENSÕES SOBRE AS
VELOCIDADES ELÁSTICAS DO ARENITO AÇU, BACIA POTIGUAR.

José Agnelo Soares *,Jadir da Conceição da Silva * e Jorge Leonardo Martins **

* Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro

** Departamento de Geologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro

Treze amostras cilíndricas do Arenito Açu (Bacia Potiguar)
foram submetidas a ensaios de mecânica de rochas e de propa-
gação de ondas elásticas em prensa mecânica servo-controlada.

As dimensões aproximadas das amostras foram de cerca de 10
cm de comprimento por 5 cm de diâmetro. Cada amostra foi
inicialmente submetida a um nIvel constante de compressão hi-
drostático arbitrariamente escolhido para cada ensaio (pressão
confinante). Em seguida, foi aplicada, adicionalmente à pressão
confinante, uma tensão compressiva uniaxial na direção do eixo
da amostra, de forma crescente, até atingir o ponto de ruptura ou
o escorregamento dúctil da amostra. Esta tensão uniaxial é o
elemento responsável pela indução de um comportamento ani-
sotrópico da rocha. O ensaio de mecânica de rochas se consti-
tuiu no monitoramento das deformações (axial e radial) da amos-
tra como decorrência da aplicação do campo de tensões na amos-
tra. Simultaneamente ao ensaio de mecânica de rochas fez-se
também o monitoramento das velocidades de propagação das
ondas elásticas compressional (P) e cisalhante (S) na direção do
eixo da amostra.

Adotando o modelo de Hughes & Kelly (1953), o qual rela-
ciona as velocidades das ondas P e S com o estado de tensões, e
aplicando-o sobre os dados obtidos nos ensaios laboratoriais,
foi possível determinar os parâmetros daquele modelo. Estes pa-
râmetros são chamados de constantes de Mumaghan e são cons-
tantes elásticas de terceira ordem que representam o efeito ani-

sotrópico que um campo de tensões anisotrópico induz nas ve-

locidades elásticas de um material originalmente isotrópico.

Admite-se que antes da aplicação do campo de tensões o mate-

rial era homogêneo e isotrópico. Para a caracterização da aniso-
tropia induzida por tensões é, portanto, necessário conhecer as

constantes de Mumaghan (I, m, n) do material em adição às suas

constantes de Lamé (?,?), as quais são suficientes para a carac-

terização de um material isotrópico. As constantes de Lamé para

o Arenito Açu foram diretamente obtidas dos valores medidos

de velocidade e densidade nas amostras ensaiadas.

De posse de todos os parâmetros do modelo de Hughes &
Kelly, calculados para todas as amostras do Arenito Açu, proce-

deu-se então a modelagem de velocidades com o objetivo de quan-

tificar a anisotropia de velocidades induzida por níveis arbitrários

de tensão uniaxia!. Tomando a anisotropia como sendo a razão

entre o aumento de velocidade na direção de aplicação da tensão

uniaxial e a velocidade numa direção perpendicular à esta dire-
ção, e adotando níveis arbitrários de tensão axial da ordem de

20%, 60% e 100% da magnitude da pressão hidrostática confi-

nante, foram identificadas anisotropias de velocidade da onda P

da ordem de 2%, 6% e 9%, respectivamente. Já as corresponden-

tes anisotropias de velocidade da onda S foram da ordem de me-

tade das anisotropias observadas para a velocidade da onda P. Estes

resultados permitem classificar como fraca a anisotropia induzi da
por tensões no Arenito Açu da Bacia Potiguar.
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CARACTERIZAÇÃO GEOQuíMICA DA FORMAÇÃO IRATI, ÁREA DE SÃO MATEUS DO SUL (PR)

Sheila Fabiana M. de Souza! e René Rodrigues2
!Mestrado em Análise de Bacias da Faculdade de Geologia, UER.!, 2Departamento de Estratigrafia e Paleontologia, Faculdade
de Geologia, UERJ

Este resumo reporta os resultados obtidos na avaliação geoquímica da Formação Irati,
na área de São Mateus do Sul (Paraná).

As amostras analisadas foram coletadas em dois afloramen-
tos diferentes; 1°) na única mina brasileira de folhelho betumi-
noso atualmente em operação. Esta mina pertence à Petrobrás e
é operada pela SIX (Superintendência de Industrialização do
Xisto); e 2°) em corte de estrada da BR-477, Km 138, a aproxi-
madamente 2Km da entrada da cidade de São Mateus do Sul.

A metodologia deste trabalho baseou-se: no levantamento
geológico das duas seções e na coleta detalhada de'amostras de
0,20 em 0,20 m, que foram submetidas as análises geoquímicas
de carbono orgânico total, enxofre total e Pirólise "rock-eval".
Estas análises foram realizadas no Laboratório Geológico de
Processamento de amostras da UERJ (carbono orgânico, enxo-
fre total, resíduo insolúvel) e no Centro de Pesquisa da Petro-
bras (pirólise "rock-eval").

As análises geoquímicas mostraram que, em relação à evo-
lução ténnica, a matéria orgânica encontra-se no estágio imatu-
ro, com alto potencial gerador, o que pennite o aproveitamento
industrial do folhelho betuminoso pela Petrobras.

Os dados de carbono orgânico obtidos a partir da análise das
amostras do afloramento da BR-477 demonstraram que seus te-

ores são muito similares aos observados na mina, indicando ter
sido a ação do intemperismo muito incipiente, insuficiente para
modificar os teores originais. Contudo, os valores observados
para o teor de enxofre apresentam-se inferiores aos observados
na mina, sugerindo a oxidação dos sulfetos e posterior lixivia-
ção dos sulfatos resultantes.

A aplicação dos dados geoquímicos em estratigrafia de se-
qüências pennitiu reconhecer três seqüências sedimentares. Nor-
malmente, elas iniciam com a deposição de folhelho betumino-
so (trato de sistema transgressivo), atingem a superficie de inun-
dação máxima dentro deste mesmo intervalo, onde os teores de
carbono orgânico são mais elevados. O trato de sistema de mar
alto é caracterizado pela diminuição dos teores de carbono orgâ-
nico, seguido pela deposição de siltito e, finalmente calcáreo, já
em regime de clima mais quente e de salinidade mais elevada. A
presença constante de hummocky sugere um ambiente de sedi-
mentação freqüentemente sujeito a ação de tempestade.

Os altos valores de carbono orgânico, de enxofre total, e do
índice de hidrogênio indicam uma concentração de matéria or-
gânica rica em hidrogênio e um ambiente anóxico.

ARCABOUÇO ESTRUTURAL DO ARCO DE PONTA GROSSA NAS FORMAÇÕES PIRAMBÓIA E BOTUCATU:
IMPLICAÇÕES NA MIGRAÇÃO DE HIDROCARBONETOS E ÁGUA SUBTERRÂNEA NA BACIA DO PARANÁ

Michael Strugale1; Sidnei P. Rostirolla2; Francisco J. R Ferreira3; Ernani R da Rosa Filho'; Rafael C. de Freitas5
!Bolsista CAPES; Pós Grad. -Departamento de Geologia UFPR; michael@geologia.ufPr.br
2Departamento de Geologia - UFPR
3Laboratório de Pesquisas em Geofisica Aplicada - LPGAI Departamento de Geologia-UFPR
'Laboratório de Pesquisas Hidrogeológicas - LPHI Departamento de Geologia -UFPR
5UFPR - Bolsista PIBIC/CNPq

Este trabalho desenvolveu-se na região onde o Arco de Pon-
ta Grossa intersecta a faixa de afloramentos das fonnações Pi-
rambóia e Botucatu (Mesozóico da Bacia do Paraná), que com-
preende a porção entre as cidades de São Jerônimo da Serra,
Tamarana, Faxinal e Grandes Rios, centro-norte do Estado do
Paraná. É balizada pelos alinhamentos magnéticos São Jerôni-
mo - Curiúva a NE e Rio Alonzo a SW, que constituem os limi-
tes da chameira do Arco. O objetivo é caracterizar as principais
direções e feixes de estruturas tectônicas rúpteis em tennos de
disposição (local e regional), geometria, estilos estruturais e ci-
nemática, utilizando-se de trabalhos de campo, fotointerpreta-
ção em fotografias aéreas 1:70.000, modelos digitais de terreno
(MDTs), dados aeromagnéticos e de poços para água subterrâ-
nea. Em seguida, estas estruturas foram interpretadas no sentido
de compreender como afetam a circulação de águas subterrâne-
as no Sistema Aqüifero Guarani. Da mesma fonna influencia-
ram na migração de hidrocarbonetos no fim da estruturação re-
lacionada ao Arco de Ponta Grossa (Eo-Cretáceo), importante
época de geração na Bacia do Paraná, influenciada pelo aumen-
to do grau geoténnico e soterramento induzido pelo magmatis-
mo da Fonnação Serra Geral. A integração das infonnações ob-
tidas nos diversos métodos, principalmente a fotointerpretação,
pennitiu identificar quatro direções estruturais: I) N40-55W:
constitui-se de fotolineamentos retilíneos a anastomosados, bas-
tante continuos e sistemáticos, que concentram-se em zonas de

falhas (ZF) onde há maior densidade de alinhamentos e diques
de diabásio, e as demais direções de estruturação praticamente
desaparecem, recebendo então denominações locais (e.g.: ZE
Tamarana, ZE Serra do Cadeado e ZE Faxinal); 2) N40-60E:
intensamente segmentados pelas direção N40-55W, tendem a
concentrar-se em três feixes principais, onde o mais importante
atravessa diagonalmente a área em sua porção central e é apro-
ximadamente coincidente com a Z.E Guaxupé. 3) EW e NS:
fotolineamentos esparsos mas bastante contínuos. As rochas
psamiticas apresentam bandas de defonnação na maioria dos
afloramentos (BDs), que são planos de falha silicificados carac-
terizados por processo de cominuição de grãos e migração de
fluidos durante a movimentação. Apresentam-se como planos
ondulados a anastomosados, dispersos (nunca isolados) ou con-
centrados em zonas de cisalhamento. com direções principais,
respectivamente: N40-50W, N85W e N50-60E. Sua importân-
cia está no fato de comportarem-se como condutos de fluidos na
época da defonnação e como barreira após a cessão do movi-
mento, o que integrado com a disposição das demais estruturas
e os estilos estruturais pode auxiliar na compreensão do padrão
de fluxo e dos locais favoráveis ao annazenamento de hidrocar-
bonetos ou água.

Palavras-chave: Bacia do Paraná, Arco de Ponta Grossa, Flui-
dos, Grupo São Bento
Financiamento: CTPETRO/CNPq processo 463002-008
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FÁCIES SEDIMENTARES E ARQUITETURA DEPOSICIONAL DA FORMAÇÃO SERGI (BACIA DO RECÔNCAVO)

Mauro Torres-Ribeiro J & Leonardo Borghi 2

J Bolsista de Graduação PRH-18/ANP-UFRJ.
/,2 UFRJ, 1GEO, Departamento de Geologia, 21949-900 Rio de Janeiro, RJ.

(maurotr@ufrj.br, lborghi@ufrj.br)

A Formação Sergi é compreendida como um sistema
flúvio-eólico desenvolvido sob condições áridas/semi-ári-
das, durante a Idade Dom João (Neojurássico), relaciona-
do à fase Pré-rifte da bacia do Recôncavo. Trata-se do prin-
cipal reservatório petrolífero da bacia (reservas de óleo
provadas de ca. 300 milhões m3), que compõe com a For-
mação Candeias (Idade Rio da Serra, Eocretáceo) o siste-
ma petrolífero Sergi-Candeias (!). Os objetivos deste es-
tudo foram a caracterização das fácies sedimentares e da
arquitetura deposicional da Fm. Sergi, tendo por fim a
melhor compreensão das heterogeneidades faciológicas
através da discussão do modelo deposicional. Com base
em dados geológicos levantados em nove afloramentos e
em um fotomosaico* das escarpas do canyon do rio Sergi,
na borda Oeste da bacia, foi possível caracterizar 10 fáci-
es sedimentares (com 4 subfácies) e 5 elementos arquite-
turais. Dentre as fácies caracterizadas, 7 foram associadas
a um paleoambiente flúvio-Iacustre (Gt, St, Sh, Sm, Sr,
Fm e P) e 3 a um paleoambiente eólico (Ac, AI e Ad). Tais
fácies foram associadas em 5 elementos arquiteturais, sen-
do 3 de origem fluvial (CAN" CAN2e FS) e 2 eólicos (lD e
DUN). Trabalhos anteriores retratam a Fm. Sergi como um
sistema composto por leques aluviais, cujas fácies proxi-

mais (rudáceas) não estariam preservadas, e que teriam
alimentado uma série de rios entrelaçados, onde canais
abandonados seriam reelaborados por vento nas partes mais
distais. Todo esse sistema apresentaria um padrão grano-
crescente ascendente ("progradante"). Há também traba-
lhos que advogam um aumento das condições de aridez
durante a sedimentação da Fm. Sergi, resultando em mai-
or registro de fácies eólicas para o topo da formação. Nes-
te estudo, a análise faciológica permitiu distinguir dois
paleoambientes deposicionais distintos: (l) flúvio-eólico
de grã fina, formado por um campo de dunas (elementos
ID e DUN)e rios que se desenvolveram na região de inter-
duna (elementos CAN)e FS), retrabalhando os sedimentos
eólicos; e (2) fluvial entrelaçado de grã grossa, que seria a
principal via de influxo de sedimentos na bacia (elemen-
tos CAN2e FS). Propõe-se que esses paleoambientes rela-
cionaram-se lateral- e temporalmente, produzindo um ar-
ranjo arquitetural do sistema deposicional distinto daque-
le proposto pela literatura. Foi possível reconhecer ainda
depósitos de sabhkas continentais, com formação de pale-
os solo em ambiente possivelmente silicoso (fácies P).
[* Gentilmente cedido pelo TRO/CENPES/ PETRO-
BRAS.]

ESTUDO DE MILONITOS EM ZONAS DE CISALHAMENTO E A SUA POSSíVEL CORRELAÇÃO ESTRUTURAL
COM AS BACIAS DE SANTOS E CAMPOS

Cami/o C. Trouw; Rudolph A. J. Trouw
Departamento de Geologia - UFRJ

Este trabalho reporta dados preliminares do projeto PE-
TROBRAS/CTPETRO "Estudo de milonitos em zonas de
cisalhamento da margem continental brasileira". O objetivo
é definir, baseado em infonnações existentes e trabalhos de
campo, zonas de cisalhamento precambrianas no sudeste bra-
sileiro e tentar correlacionar possíveis reativações cenozói-
cas destas estruturas com o arcabouço estrutural das bacias
de Campos e Santos.

Foi estudada, na área de Caxambu (MG), a interseção de
duas zonas de cisalhamento subverticais. Uma de orientação
SW-NE corta outra com direção WSW-ENE. A primeira tem
lineações de estiramento sub-horizontais e indicadores cine-
máticos que revelam um movimento destra!. A segunda, mais
velha, tem lineações obliquas, com movimento destral e do
bloco norte subindo em relação ao bloco sul. Nas vizinhan-
ças foram também detectadas zonas de cisalhamento íngre-
mes de orientação aproximadamente N-S a NNE-SSW com
movimento subhorizontal sinistra!. Ambos estes movimen-

tos estão associados às fases finais das colisões brasilianas
que resultaram na fonnação do paleocontinente Gondwana

no Neoproterozóico e no início do Paleozóico.
Durante o Mesozóico e Cenozóico essas zonas de cisa-

Ihamento funcionaram como zonas de fraqueza, na época da
abertura do Oceano Atlântico e a subseqüente implantação
das bacias marginais brasileiras. O tectonismo extencional
de direção aproximada E-W, ligado a esta abertura, foi se-
guido por uma reativação compressional que provocou nas
bacias falhas trascorrentes sinistrais de direção ESE- WNW.
No continente esta reativação se apresenta como uma trans-
corrência destral de direção SW-NE. Para esse sistema de
falhas transcorrentes aproximadamente ortogonais, a litera-
tura sugere, em escala maior, um modelo transcorrente des-
trai na direção SW-NE.

Isso significa que as zonas de cisalhamento precambria-
nas foram reativadas com a mesma orientação e sentido de
deslocamento no Mesozóico e Cenozóico.
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ESTRATIGRAFIA E ARQUITETURA FACIOLÓGICA DE ARENITOS DO GRUPO ITARARÉ NO LESTE DA BACIA
DO PARANÁ: IMPLICAÇÕES NA CARACTERIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS ANÁLOGOS

Fernando Farias Veselyl; Barbara Trzaskos-Lipske; Isabella F R. Figueira}; Sidnei Pires RostirollaJ
IIPT- Divisãode Geologia(fernandovesely@hotmail.com);2Pós-Graduação,Departamentode Geologia- UFPR; JDeparta-
mento de Geologia - UFPR

o Grupo Itararé é a unidade sedimentar mais espessa da Bacia
do Paraná, constituindo a base da sua seqüência permocarbonífera.
Nas campanhas mais recentes de pesquisa de petróleo, a unidade
foi qualificada como o melhor prospecto da bacia, com vários indi-
cios e algumas ocorrências subcomerciais de gás e condensado pro-
venientes de folhelhos devonianos da Formação Ponta Grossa (sis-
tema petrolífero Ponta Grossa-ltararé). No recém descoberto cam-
po de Barra Bonita, produtor de gás no poço I-BB-I-PR, os reser-

vatórios são arenitos canalizados da parte basal da Formação Cam-
po Mourão, unidade intermediária do Grupo ltararé, que se encon-

tram selados por rocha intrusiva básica. No entanto, pouco se sabe
a respeito da estratigrafia desses reservatórios, sua arquitetura de-
posicional, padrões de heterogeneidades e relações espaciais com
camadas selantes. As maiores espessuras de areia no Grupo Itararé
ocorrem na base de seqüências deposicionais de 3' ordem, cujo
empi Ihamento apresenta padrão retrogradacional ou retrogradacio-
nal-progradacional. Correlações entre perfis de poços profundos
mostram que muitos arenitos são lateralmente descontínuos, confi-
gurando geometria lenticular ou canalizada evidenciada pela brus-
ca variação de espessura entre pontos relativamente próximos. Ex-
celentes exposições desses espessos corpos arenosos ocorrem na
faixa de afloramentos leste-paranaense da bacia, sendo exemplos
os arenitos Lapa, Vila Velha e Barreiro, além de outras ocorrências
nas regiões de Tomasina e Arapoti. A partir da análise de fácies e
elementos arquiteturais em escala de detalhe, foram caracterizados

os tratos deposicionais e as principais heterogeneidades dos corpos
arenosos. As fácies mais comumente encontradas são conglomera-
dos maciços, gradados ou estratificados, arenitos finos a grossos
maciços, laminados, gradados, com estratificação cruzada ou de-

formados. Associados ocorrem delgados horizontes de fácies lamí-
ticas, como diamictitos, siltitos e folhelhos. As evidências indicam
sedimentação em contexto subaquoso glacialmente influenciado,
em sistemas de leques alimentados por correntes de água de dege-
lo. A dinâmica deposicional envolve a influência marcante de flu-
xos trativos de longa duração, haja visto a abundância de formas de
leito, mas também com contribuição de fluxos em massa, como
fluxo de detritos, correntes de turbidez de alta densidade e escorre-
gamentos. De maneira geral, os corpos arenosos estudados possu-
em espessuras de 30 a 100 metros e arranjo vertical de granode-
crescência ascendente. Os melhores reservatórios situam-se sobre-
tudo na base dos pacotes, onde os arenitos são mais grossos e verti-
calmente homogêneos. Essas porções representam a parte mais pro-
ximal dos leques proglaciais e sua arquitetura é representada por
corpos de baixa continuidade lateral, com seis arenosos cuneifor-

mes ou lenticulares e fácies conglomeráticas confinadas em canais.
Nas porções distais dos leques predominam geometrias lobadas,
onde a presença de intercalações lamíticas constitui barreira à per-
meabilidade vertical.

Trabalho realizado junto ao projeto MODRES (PETRO-
BRAS/FINEP/CTPETRO).

GEOLOGIA DO PETRÓLEO NA REGIÃO DE SÃO PEDRO -SP: UMA REAVALlAÇÃO 1

Angélica Álida Zacharias1; Mario Luis Assine3
lPós-Graduanda em Geociências - UNESP - angeIJc@ig.com.br, JDepartamento de Geologia Aplicada - UNES? - Campus de
Rio Claro - assine@rc.unesp.br

Na área de São Pedro, Estado de São Paulo, foram perfurados
22 poços durante as décadas de 20e 30. Muitos deles apresenta-
ram indícios de hidrocarbonetos, mas foram abandonados por re-
sultarem em descobertas que não despertaram interesse econômi-
co. O programa de prospecção, um dos pioneiros no Brasil, foi
motivado pela existência de exsudações de óleo em superficie e a
presença de folhelhos betuminosos na Formação Irati. Na área

não ocorrem rochas devonianas da Formação Ponta Grossa, de
forma que a Formação lrati tem sido considerada a única unidade
portadora de rochas-matriz (folhelhos com até 8 % de COT). Es-
tudos de geoquímica orgânica indicaram que o principal processo
de geração de petróleo a partir dos folhelhos da Formação lrati foi
através do aquecimento térmico oriundo de intrusões de diabásio
(sills e diques), durante o evento tectono-magmático no Eocretá-
ceo. Fraturas associadas a diques de diabásio serviram também
de condutos para a migração vertical, como é o caso admitido
para a formação da jazida de arenitos asfálticos nos municípios de

Piracicaba e Anhembi. A área é estruturada, inclusive com a pre-
sença de intrusivas em subsuperficie, e condições de trapeamento
são sugeridas pela produção de gás nos poços Araquà 112, Tu-
cum-Federal 66, Tucum-Estadual I e Graminha 55. A estrutura-
ção pode ter sido resultado de cinco eventos tectônicos posterio-

res à deposição da Formação lrati, já reconhecidos na história
geológica da bacia. Possíveis estruturas geradas por reativação de
falhas no limite Permo-triássico (época da orogenia La Ventana,
quando a Patagônia colidiu com a América do Sul), apresentam

timing adequado, pois são anteriores à migração. Timing também
favorável é verificado para as estruturas geradas durante o Eocre-
táceo (ruptura da Gonduana), pois sua formação é contemporâ-
nea à geração e migração. Os eventos posteriores no Neocretáceo
(magmatismo alcalino), Terciário (sistemas de riftes da Serra do
Mar) e no Quatemário (neotectônica) são desfavoráveis às acu-
mulações, podendo inclusive terem sido responsáveis pela des-
truição de trapas preexistentes. O sistema petrolífero admitido para
o permiano da bacia pressupõe geração na Formação Irati e acu-
mulação na Formação Tatuí, sobretudo quando colocadas lado a
lado por falhas, como a ocorrência de gás no poço de Rio das
Pedras. Entretanto, as ocorrências de gás na área ocorrem em are-
nitos do topo do Grupo Itararé, havendo inclusive relatos de indí-
cios de óleo em alguns poços, 200 metros abaixo do contato com
a Formação Tatuí. Como não existem evidências de falhas que
tenham colocado lado a lado a Formação lrati com o Grupo Itara-
ré, permanece a possibilidade de que tenha havido geração a par-
tir de rochas do Grupo ltararé, embora os estudos de geoquímica
realizados anteriormente não apontem a unidade como geradora
de hidrocarbonetos. A conclusão é que a área merece ser nova-
mente investigada e que um programa de geofisica seja realizado
a fim de melhor caracterizar a estruturação da área, tendo em vis-
ta que pequenas acumulações de gás podem vir a ser viáveis como
fonte de energia para pequenos empreendimentos locais.

'Apoio financeiro: Agência Nacional do Petróleo (PRH-051
ANP/MME/MCT)
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o COMPLEXO JAMARI NA REGIÃO DE ARIQUEMES, ESTADO DE RONDÔNIA: IMPLICAÇÕES PARA A
EVOLUÇÃO GEODINÂMICA DA PORÇÃO SUDOESTE DO CRÁTON AMAZÔNICO

IJânio Leite Amorim

CPRM - Serviço Geológico do Brasil cprmpo@enter-net.com.br

o arcabouço geotectônico da porção sudoeste do Cráton
Amazônico, de acordo com os dados presentemente disponíveis,
caracteriza-se pela justaposição de um conjunto de terrenos de
idades proterozóicas, os quais foram submetidos a orogêneses
sucessivas no intervalo de 1,8 Ga a 1,0 Ga. Partes destes terrenos
compõem a Faixa Móvel Guaporé. Esta faixa definida recente-
mente no Mapa Geológico do Estado de Rondônia elaborado pela
CPRM engloba parcialmente as províncias geocronológicas Rio
Negro-Juruena, San Ignácio-Rondoniano e Sunsás-Aguapeí.

Do ponto de vista tectono-estrntural, os litotipos do Complexo
Jamari dispõem-se, na região de Ariquemes, ao longo de um trend
predominantemente NNE, com planos fortemente verticalizados e
com variações no sentido do mergulho impostas por um arcabouço

que desenha persistentes macroestrnturas antiformais e sinformais.
As relações de contato entre as supracmstais do Complexo Jamari
e as ortoderivadas que constituem a Suíte Intrnsiva Serra da Provi-
dência são clássicas, incluindo contatos intrnsivos em rochas prcvi-
amente deformadas e xenólitos das supracrustais em ortognaisses.

Novos levantamentos geológicos no Complexo Jamari le-
vam a à caracterização de uma associação de rochas supracrus-
tais (e.g., paragnaisses quartzo-feldspáticos, granada-biotita-
gnaisses, sillimanita-gnaisses, biotititos, kinzigitos, ca1cissilica-
tadas e anfibolitos), e possivelmente apontarão para a existência
de uma associação vulcano-sedimentar relacionada ao início do
Mesoproterozóico, fato que induz uma reavaliação da evolução
geodinâmica do segmento sudoeste do Cráton Amazônico.

O CONTATO ENTRE OS TERRENOS CABO FRIO E COSTEIRO,
NA FAIXA RIBEIRA CENTRAL

Julio A lmeida 1-jcha@uerj.br; Fatima Dios1; Marcos Paulo Galvão de SouzaJ
ITektos / Faculdade de Geologia / UER./; 1CPRM, Pós-Graduação / FGEL / UERJ; JGraduação / UERJ

Estudos estruturais geométricos e cinemáticos foram reali-
zados ao longo do contato entre os ortognaisses da Unidade
Região dos Lagos e metassedimentos da Unidade São Fidelis,
na região entre Casimiro de Abreu e Macaé, Estado do Rio de
Janeiro. Este contato é tido como um importante limite entre os
domínios Costeiro e Cabo Frio da Faixa Ribeira.

O mapeamento geológico de detalhe mostrou que os litotipos
que bordejam esse contato apresentam comportamento reológico
contrastante. Os ortognaisses se apresentam relativamente pouco
deformados, contendo apenas uma xistosidade, sendo que nas pro-
ximidades do contato se tomam mais bandados. São relativamen-
te menos afetados pelo intemperismo, formando serras na direção
NE, que acompanham o contato neste segmento. Colinas com
encostas rochosas, convexas e íngremes são típicas. Os metapeli-
tos formam relevo menos acentuado, com espessa cobertura co-
luvial, em colinas baixas côncavo-convexas. Os afloramentos são
geralmente intemperizados, em cortes de estradas.

O contato aflora na base das serras das Pedrinhas e do Segre-
do, em cortes da BR-I01. Apresenta mergulho suave para sudes-
te, com lineação de estiramento ou mineral de alta obliqüidade.
No seu prolongamento para nordeste, é truncado por falhas de
direção noroeste, que limitam o baixo vale do Rio Macaé.

A foliação é paralela ao contato nos afloramentos próximos
a ele, e de caráter milonítico, caracterizado por superficies S-C-
C'. Estruturas indicadoras da deformação são a lineação de esti-
ramento, mostrando um movimento na direção noroeste-sudes-
te. Os indicadores de sentido de movimento são estruturas du-
plexes com superficies de cisalhamento paralelas à foliação prin-
cipal, superficies S-C-C', sigmóides de foliação e dobras assi-
métricas. Esses indicadores mostram movimento de topo subin-
do para noroeste.

Os dados acima descritos são coerentes com uma tectônica
de empurrão com o Domínio Cabo Frio sendo cavalgado sobre
o Domínio Costeiro de sudeste para noroeste.

O REGISTRO ESTRUTURAL DO COLAPSO DA PORÇÃO BRASILEIRA DO ORÓGENO ARAÇUAí- CONGO

F. F. Alkmim (DEGEO/EM/UFOP)
S. Marshak (Univeristy of Illinois, EUA)
A.C. Pedrosa-Soares (CPMTC-IGC-UFMG)
A. Whittington (University of Illinois, EUA)

A porção brasileira do orógeno neoproterozóico Araçuaí-
Congo engloba o vasto domínio orogênico compreendido en-
tre o Cráton do São Francisco e a margem continental leste
brasileira, estando aí incluída a Faixa Araçuaí (s.s.). Resultan-
te das colisões que terminaram na amalgamação do Gondwana
Ocidental, o Orógeno Araçuaí- Congo é uma feição tectônica
ímpar. Engolfada pelo Cráton do São Francisco-Congo, exibe
forma linguóide e uma vergência geral centrífuga. Um estudo
estrutural realizado ao longo de transecções da porção interior
dos segmentos central e setentrional da Faixa Araçuaí, em
Minas Gerais, revelou, em primeira instância, a existência de
quatro grandes domínios litoestruturais que se sucedem de les-
te para oeste na seguinte ordem: i) a Província Granítica do

Mucuri, que abarca o grande volume de granitos neoprotero-
zóicos e cambrianos do núcleo do orógeno; ii) o cinturão de
dobramentos e transcorrências de Turmalina; iii) a zona de
deformação extensional da Chapada Acauã; iv) o cinturão de
dobramentos e cavalgamentos da Serra do Espinhaço.

Dentre estes domínios, a zona de deformação extensional
da Chapada Acauã (ZCA) destaca-se por possuir um acervo
estrutural peculiar. Com orientação geral E-W e mergulho su-
ave para norte, ela contorna a borda norte do chamado Bloco
de Guanhães. Ao atingir a região do platô alongado conhecido
como Chapada Acauã, adquire orientação geral NNE, mergu-
lho médio de 30° para leste e uma largura variável entre 15 e
45 km, assim persistindo por uma extensão mínima de 180 km
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em direção a norte. As suas estruturas mais conspícuas são
trens de dobras vergentes para leste, que ocorrendo em todas
as escalas, possuem superfícies envoltórias também mergulhan-
tes para leste. A estas dobras associa-se uma expressiva cliva-
gem de crenulação cuja orientação preferencial é 296/27°. En-
tre os domínios da cIivagem, cujo espaçamento varia entre
milimétrico e centimétrico, as estruturas planares pré-existen-
tes mostram uma sistemática rotação horária, indicativa de
movimento normal antitético para oeste. Zonas de cisalhamento
dúctil-rúpteis normais, também antitéticas (mergulho para oes-
te), além de grande número de veios de tração verticais de di-
reção NNE-SSW completam o seu acervo estrutural. Em toda

a sua extensão a zona extensional da Chapada Acauã se super-
põe a uma família de estruturas mais antigas características da
Faixa Araçuaí que, incluindo falhas de empurrão, dobras, foli-
ações e lineações, denotam sistemático transporte tectônico para
oeste.

A análise dinâmica do conjunto de estruturas da ZCA indi-
ca a ação gravitacional como força motriz para sua nucleação.
Por esta razão é interpretada como uma manifestação do co-
lapso extensional do Orógeno Araçuaí-Oeste Congo, o que aliás
constitui uma singularidade, pois, nos demais orógenos conhe-
cidos o colapso é acomodado ao longo de sistemas de falhas
ou de zonas discretas de cisalhamento.

A ORIGEM DOS DIAMANTES DA SERRA DO ESPINHAÇO MERIDIONAL

Pedro Angelo Almeida-Abreu'; Friedrich Ewald Renger"
*Degel-IGC-UFMG. pvlpl@citelI.com.br; ** CPMTC-IGC-UFMG. enger@dedalus.lcc.ufmg.br

A origem dos diamantes da Serra do Espinhaço vem sendo mo-
tivo de discussão desde o início do século XX, especialmente no que
conceme às suas áreas fontes. Esses diamantes são encontrados s0-
bretudo nos rios que drenam a Serra do Espinhaço, bem como nos
metaconglomerados da Formação Sopa-Brumadinho (FmSB). Mui-
tas propostas e discussões abordando a geologia do diamante da Ser-
ra do Espinhaço, especialmente acerca da sua origem, foram apre-
sentadas em trabalhos publicados no último século.

O não reconhecimento de rochas fontes primárias clássicas
de diamantes, i.e, kimberlitos e/ou lamproitos, nas áreas de aflo-
ramentos dos metaconglomerados da FmSB, aliado ao fato das
altas razões de diamante gema versus industrial e também do
tamanho médio relativamente pequeno quando comparado a di-
amantes de certas províncias diamantíferas meso- ou cenozói-
cas, levou diversos autores a considerar que os diamantes da
Serra do Espinhaço seriam oriundos de áreas distantes, ou seja,
do Cráton do São Francisco.

A reavaliação criteriosa da geologia da Serra do Espinhaço
Meridional, acompanhada de análise de bacias, levou ao reconhe-
cimento das unidades que edificam esta serra (Grupo Guinda) como
sedimentos de uma larga e extensa planície costeira assentada nas
adjacências da bacia marinha Espinhaço (Grupo Serro). Nos distri-
tos diamantíferos, especialmente no distrito de Sopa-Guinda, fo-
ram reconhecidas calhas sedimentares restritas e relativamente pro-
fundas preenchidas pelos sedimentos da Formação Sopa-Brumadi-
nho. Essas calhas foram geradas por vulcanismo explosivo acom-
panhado de intensa atividade fTeatomagmática e representam cra-
teras maar instaladas sobre a planície costeira. Pulsos de vulcanis-
mo tardio são registrados por diques de rochas vulcânicas sinsedi-
mentares, eventualmente diamantíferas, assim como por vent brec-
cias quase sempre portadoras de diamantes. As rochas vulcânicas e
produtos piroclásticos sofreram severo intemperismo sinsedimen-
!ar durante o Proterozóico, mascarando as características petrográ-
ficas e químicas originais das rochas ígneas primárias.

COMPARTIMENTAÇÃO ESTRATIGRÁFICA DO SISTEMA ESPINHAÇO NA SERRA DO ESPINHAÇO
MERIDIONAL, MINAS GERAIS

Pedro Angelo Almeida-Abreu'; Friedrich Ewald Renger"
*Degel-IGC-UFMG, pvlpl@citeII.com.br; ** CPMTC-IGC-UFMG, renger@dedalus.lcc.ufmg.br

Unidades litoestratigráficas de cinco grupos distintos com-
põem o Sistema Espinhaço no âmbito da Serra do Espinhaço
Meridional (SdEM).

O Sistema Espinhaço reúne rochas e unidades litoestratigrá-
ficas que registram uma sequência de episódios característicos
do Ciclo de Wilson envolvendo toda a história da Bacia e Oró-
geno Espinhaço. Este ciclo, com base nos dados geocronológi-
cos disponíveis e nas relações estratigráficas regionais, teve a
duração de cerca de 500 Ma, com início em -1750 Ma e fecha-
mento em -1250 Ma.

As formações do Grupo Desembargador Otoni afloram ao
nordeste da SdEM e são constituídas por rochas ígneas e sedi-
mentares de vulcanismo continental bimodal, marcando a fase
pré-rifte da Bacia Espinhaço. Metariolitos da parte basal deste
grupo revelaram idade de 1.752 Ma.

As sequências das fases rifte e bacia oceânica acham-se re-
presentadas pelas unidades do Grupo Serro que atualmente com-
põem o cinturão de cavalgamentos que bordeja o oriente da
SdEM. Metariolitos ou metariodacitos desta sequência foram

datados em 1.711 a 1.715 Ma.

O Grupo Guinda, que domina a maior parte da superfície atu-

al da SdEM, é composto predominantemente por rochas sedimen-

tares de ambiente continental depositadas sobre uma larga e ex-

tensa planície costeira instalada durante a fase de mar aberto, mos-

trando registros de significativas variações eustáticas da bacia.

Duas bacias periféricas marcam a Orogênese Espinhaço. A

primeira é representada por uma bacia alongada do tipo foredeep,

preenchida pelas unidades marinhas e continentais do Grupo Con-

selheiro Mata que ocupa estreita faixa do ocidente da SdEM. A

segunda, constituída por rochas fluviais e fluvio-Iacustres que pre-

encheram calhas sedimentares restritas e isoladas no nordeste e

na borda ocidental da SdEM, representam a Molassa do Sistema

Espinhaço e reúne as unidades do Grupo Inhaí.

Portanto, as diversas unidades dos diferentes compartimentos

estratigráficos do Sistema Espinhaço na SdEM marcam a história

da Bacia Espinhaço, bem como a história da inversão tectônica dessa

bacia, resultando no soerguimento do Orógeno Espinhaço antes da

deposição dos sedimentos glaciogénicos do Grupo Macaúbas.
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ARCABOUÇO CRUSTAL E GRAVIMETRIA DO CINTURÃO RIBEIRA NA MARGEM CONTINENTAL NA REGIÃO

LlMíTROFE ENTRE OS ESTADOS DE SÃO PAULO
E RIO DE JANEIRO

SH.S Almeida'; H.D. Ebert2 J(Pós-graduação em Geociências, UNESp, Rio Claro, salmeida@rc.unesp.br};2 (DPM-IGCE-
UNESp, Rio Claro-Sp, hdebert@rc.unesp.br)

o arcabouço crustal da região da Serra da Bocaina, re-
gião limítrofe entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro
e adjacente à Bacia de Santos, foi caracterizado a partir da
integração de investigações lito-estruturais e gravimétricas,
quanto à profundidade da Moho, a arquitetura crustal do Cin-
turão Ribeira e as principais descontinuidades tectônicas. A
área é compartimentada em cinco domínios litoestruturais,
de noroeste para sudeste: Andrelândia (metassedimentos com
granada e cianita); Embu (metassedimentos com granada e
sillimanita e intercalações de granulitos básicos); Paraíba do
Sul (rochas metapelíticas e carbonáticas); Juiz de Fora (or-
tognaisses e paragnaisses de fácies granulito) e Costeiro (gra-
nitos e ortognaisses). Estes domínios apresentam registros
de milonitização, migmatização e intrusão de granitóides. São
delimitados por zonas de cisalhamento dúcteis de direção NE-
SW, com altos ângulos de mergulho para SE (localmente para
NW), com exceção da Zona de Cisalhamento Rio Preto, de
baixo mergulho para SE. Um mapa de anomalias Bouguer
foi construído, baseado em 540 estações levantadas com um
gravímetro Lacoste & Romberg tipo G e 760 estações com-
piladas, ineluindo correções topográficas nas áreas mais aci-
dentadas e valor de densidade de 2,67 g/cm3 na correção
Bouguer. A disposição geral das isolinhas (mGal) coincide
com a orientação NE-SW das estruturas orogênicas do Cin-
turão Ribeira. As intensidades aumentam progressivamente
(-45 a -35 mGal na região costeira) em direção à borda da
plataforma continental. Os valores variam entre -73 e -60
mGal entre as cidades de Cunha e Campos de Cunha e entre
-86 e -73 mGal ao longo da faixa longitudinal, entre Cam-
pos de Cunha e a região de Volta Redonda. Nas proximida-
des de Bananal as curvas isogálicas são deslocadas quase 20
km para a direção NW -SE, retomando seu curso normal NE-
SW em direção a Volta Redonda. Este lineamento gravimé-

trico corta toda a área, passando pelas cidades de Passa Qua-
tro, Lídice e entre as bacias de Taubaté e Resende. Denomi-
nada de Zona de Transferência do Funil, coincide em super-
ficie com lineamentos estruturais NW -SE, que dissecam o
relevo e geram colinas assimétricas e esporões alongados
nessa direção. Em direção a Bacia de Santos, parece conec-
tar-se com uma das zonas de transferência NW-SE da fase
rift Neocomiana. Um mapa de espessuras crustais foi cons-
truído a partir da inversão dos dados de anomalias Bouguer
aplicando-se a análise espectral. A espessura crustal, que varia
entre 39 a 45 km na Serra da Mantiqueira, sofre um adelga-
çamento (45 a 34 km) da Serra do Mar até a costa atlântica.
Entre Parati e Cunha, onde a zona de cisalhamento Taxaqua-
ra- Valença desenha um restraining-bend, a crosta é mais es-
pessa (39 a 42 km). Na faixa longitudinal, entre as cidades
Volta Redonda e Campos de Cunha, a crosta varia entre 38 e
40 km. Próxima à linha de costa a profundidade da Moho é
de aproximadamente 33 km. As bacias de Resende e Volta
Redonda estão implantadas nas porções da Moho com es-
pessuras em tomo de 39 km. Para caracterizar o arcabouço
crustal deste segmento do Cinturão Ribeira, foram realiza-
das modelagens gravimétricas 2,5 D utilizando-se as infor-
mações litoestruturais de superficie para a definição da geo-
metria dos blocos justapostos pela tectônica colisional. Las-
cas de material mais denso, originadas da crosta inferior, são
representadas pelos granulitos dos domínios Embu e Juiz de
Fora, que cavalgam blocos menos densos da crosta superior
(respectivamente os domínios Andrelândia e Paraíba do Sul)
através de sistemas lístricos. As zonas de cisalhamento Rio
Preto e Paraíba do Sul coincidem com as zonas de sutura,
cujas assinaturas gravimétricas são marcadas por forte gra-
diente horizontal e separação de blocos crustais com forte
contraste de densidades.

EVENTOS RIFTE E PÓS RIFTE DO FINAL DO PALEOPROTEROZÓICO
NO EMBASAMENTO DA FAIXA BRASíLlA

C. J. S de Alvarenga *, N. F. Botelho *, M A. Dardenne *, J. E. G. Campos *, P. R. Meneses *, M. A. Moura *, F. de A. L. Martins **
*lnstituto de Geociências, Universidade de Brasília, **

Petrobrás SA.

Eventos de rifteamento no [mal do Paleoproterozóico estão
preservados no interior do Cráton do São Francisco e nas suas
bordas onde se desenvolveram faixas dobradas relacionadas à
Orogênese Brasiliana (Supergrupo Espinhaço e Grupo Araí).
Na parte norte da Faixa Brasília, o Grupo Araí é o representante
deste evento anorogênico (rifteamento) que resultou da quebra
dos terrenos paleoproterozóicos formados durante a Orogênese
Transamazônica.

A deposição das rochas elásticas do Grupo Araí foi acom-
panhada por magmatismo durante a fase rifte, originada pelo
processo de extensão crustal que ocorreu em tomo de 1.8 Ga

no Brasil central (Goiás e Tocantins). Este processo extensi-
onal foi seguido por uma fase de subsidência regional flexu-
ral pós rifte que continuou no Mesoproterozóico.

A fase rifte, preservada e desenvolvida na borda leste
do Grupo Araí, inelui rochas elásticas terrestres e rochas
magmáticas. O preenchimento detrítico da bacia nesta fase
foi feito por depósitos fluviais e eólicos. Conglomerados e
arenitos originados por sistemas de leques aluviais se de-
senvolveram nas proximidades das falhas do rifte, reativa-
das pela deformação brasiliana-panafricana. Intercalados aos
depósitos de leques aluviais são comuns bancos de origem
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eólica. Em direção às unidades do topo da fase rifte, domi-
nam os depósitos arenosos sedimentados por sistemas de
rios entrelaçados. Os depósitos vulcânicos originados nes-
ta fase incluem rochas ácidas (riolitos, riodacitos e piro-
clásticas) e basaltos continentais. As vulcânicas ácidas têm
ampla distribuição areal e ocorrem como intercalações nas
unidades mais basais, enquanto que os basaltos, mais res-
tritos, intercalam-se entre os metas sedimentos, mas estão
sempre em posição estratigráfica acima das vulcânicas áci-
das. O vulcanismo bimodal tem a mesma idade (-1.8Ga)
do magmatismo granítico, portador de estanho, que ocor-
reu na porção leste do embasamento do Grupo Araí. Sedi-
mentos pelíticos estão praticamente ausentes na fase rifte,

fato que sugere uma taxa de deposição superior às taxas de
acomodação da bacia.

A sedimentação pós rifte é marcada pe!a deposição rít-
mica de quartzitos e metassiltitos, depositados em uma me-
gasseqüência trangressiva caracterizada por sistemas depo-
sicionais litorâneos (estuário e praia) e de plataforma aberta.
Siltitos, arenitos finos e lentes de carbonatos caracterizam o
topo do Grupo Arai.

Os principais efeitos da fase rifte, com a formação das
bacias preenchidas por espessos depósitos continentais, ali-
nham-se na borda leste da bacia, enquanto que os depósitos
da fase pós rifte dominam para oeste-sudeste dando lugar a
uma sedimentação transicional e marinha.

WORKING HYPOTHESES FOR THE GENERATION OF THE CURVE OF THE PIRINEUS SYNTAXIS IN THE

BRASILlA BELT OF GOIÃS

José Oswaldo de Araújo Filho
GEO -Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, 70910-900, Brasília, DF

The Pirineus Syntaxis (PSX), is a pronounced concave
to the foreland curve in the otherwise north-south trending
structural grain of the Brasília orogenic belt in the State of
Goiás. The study of the origin and evolution of the PSX
bears implications to the evolution of westem Gondwana.
Deformation in the Brasília belt has been attributed broa-
dly to the Neoproterozoic Brasiliano orogeny, which is cur-
rently being reinterpreted as a possible collage of terranes
of Pa\eo- to Neoproterozoic ages, with peaks of metamor-
phism ranging from 670 to 630 Ma. The geometry of the
syntaxis displays two limbs, the southem limb consisting
of an east-verging fold-thrust belt and arrayed in an imbri-
cate fan. These thrust sheets possibly consist of continental
margin strata of the Araxá, Canastra and Paranoá Groups.
The Rio do Peixe Group of probable Paleoproterozoic age
and convergent margin environment (back-arc ?) is tectoni-
cally imbricated with rocks of the Araxá Group. An east-
west traverse across the southem limb crosses Barrovian-
type metamorphic facies, from lower greenschist in the east

to upper amphibolite in the west. Granulite-grade basement
slices, locally retrograded to the amphibolite facies, deri-
ved from the Goiás Central Massif, border the belt at its
westem margin. The northem limb of the syntaxis consists
of a narrow south-southeast-verging fold-thrust belt. This
belt consists of retrograded basement siices interleaved with
basement-derived psammitic-pelitic schist. The Goianésia-
Barro Alto mafic-ultramafic massifborders this belt to the
north. Various hypotheses could have led to the formation
of the PSX in terms of its geometry, but the most probable
one rely on the combination of geometric features and re-
sults of field structural analysis. Basically, there are two
models: lhe singlc bclt and the double belt models, with
four hypotheses altogether. The single belt mode! consi-
ders the possibility of a collision between a deforming fold-

thrust belt where it reaches a point obstacle (the domic struc-
ture inherited from a basement high in the surroundings of
the city of Brasília). The double belt hypothesis considers
the folowing possibilities: i. the intersection between a fold-
thrust belt and a regional strike slip fault, the latter being
the northem mafic-ultramafic massifs of Goiás; ii. the in-
tersection between two separate non-parallel fold-thrust
belts of diffrent ages; iii. the intersection between two belts,
one being formed by a series of east-verging arcuate thrusts
connected by lateral ramps. The testing of the hypotheses
was done by field structural analysis, resulting in a strutu-
ral map of an area of -12.000km2 at the sacie of 1:50.000.
Hypothesis iii was the most plausible one, by the testing of
both field and lab data analysis and also by geometric con-
siderations. A coherent model resulted for the orign and
evolution ofthe PSX. Therefore, the PSX is a curved, con-
cave toward the foreland (the São Francisco craton) belt,
forming a regional recess within the Brasília be!t. The cur-
ve results from the intersection oftwo separate limbs ofthe
PSX, a northem younger limb whose structures cross-cut
the southem older limb. The southem limb form a more
complete and zoned belt with characteristics of a sheath
belt, displaying a series of shallow-scoop-like thrusts or
scallops, that terminate at lateral ramps, constituting a belt
with numerous shear zones, displaying contrary sense of
shear. 1t displays a broad salient with convexity toward the
NE. Transport direction is toward the E. The northem limb,
defines a sharper salient with convexity toward the SE, and
is a narrower, less complete belt than the southem one.
Transport direction is toward SSE in a series of parallel
fronts. Convergence ofthe Paranapanema, Amazonian/Goi-
ás Massif and São Francisco cratons, concurring lo lhe as-
semble of western Godwana, were the ultimate cause for
the PSX origino
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RESULTADOS GEOCRONOLÓGICOS (Pb-Pb EM ZIRCÃO E Sm- Nd) DAS UNIDADES DO EMBASAMENTO DA
PORÇÃO SUL DO CINTURÃO ARAGUAIA.

Silvia Helena de Souza Arcanjo -
shs@ufpa.br, Francisco de Assis Matos de Abreu - famatos@ufpa.br,

Candido A. V. Moura - c_moura@ufpa.br- Centro de Geociências - Universidade Federal do Pará

As unidades litoestruturais do embasamento do
segmento sul do Cinturão Araguaia, em função dos
registros geocronológicos esparços, foram, durante muito
tempo, consideradas como de idade arqueana. Após as
primeiras investigações geocronológicas sistemáticas, a
partir da segunda metade da última década, essa região
revelou-se constituir um terreno mais novo, o qual teria
sido justaposto às rochas arqueanas do Cráton Amazônico
durante o Paleoproterozóico. Isso faz com que haja uma
diferença fundamental entre o embasamento da parte sul e
o segmento norte, onde são encontrados ortognaisses
arqueanos.

Aplicando-se a metodologia de evaporação de Pb em mo-
nocristais de zircão (Pb-Pb em zircão), bem como estudos
isotópicos empregando o método Sm-Nd, foi realizada uma
investigação geocronológica sobre unidades litoestratigráficas
do embasamento da porção sul do Cinturão Araguaia. Com
esses estudos buscou-se aperfeiçoar o ordenamento
estratigráfico e reconstituir a evolução geológica desse
segmento crusta!.

Foram datados ortognaisses do Complexo Rio dos Man-
gues (CRM), a unidade mais expressiva do embasamento,
sendo que as idades Pb-Pb em zircão encontradas variam entre
2,04 até 2,08 Ga., confirmando a grande influência de
processos geológicos do Paleoproterozóico na formação das
rochas gnáissicas deste complexo metamórfico. As idades
modelo dessas rochas (CRM), calculadas segundo DePaolo
(1981), variam entre 2,21 e 2,35 Ga., com valores de eNd(z.04Ga)
entre -1,33 até + 1,78. No Granito Serrote, um corpo intrusi-
vo no CRM com idade de 1,86 Ga., as idades modelo situam-
se no intervalo entre 2,43 e 2,50 Ga. e os valores de eNd(I.86Ga)

entre-6,17 e-5,36.
As idades de geração dos protolitos são acentuadamente

paleoproterozóicas. As idades TDM obtidas permitem
interpretar esse segmento crustal do CRM como formado
predominantemente de material juvenil do
Paleoproterozóico. No caso do Granito Serrote a
contribuição de crosta mais antiga, possivelmente
neoarqueana, não pode ser descartada.

A ambiência tectônica na qual esses processos tiveram lu-
gar envolveu, provavelmente, o funcionamento de plumas man-
télicas e o desenvolvimento de platôs oceânicos, os quais evolu-
íram para a formação de arcos de ilhas, que na sua interação
com segmentos crustais mais antigos formaram núcleos siálicos
expressivos, gerando na fase fmal de amalgamação e espessa-
mento crustal e fusões que deram origem a corpos graníticos (p.
ex. Granito Serrote).

Um gnaisse sienítico, o qual completaria o quadro de
unidades lito-estratigráficas do embasamento, pertencente
ao conjunto de rochas alcalinas da Suíte Monte Santo, no
corpo de Monte Santo, revelou idade de cristalização de
1.022 :I:22 Ma., que é compatível com aquela, conhecida
do corpo de Serra da Estrela (1.001:1: 86 Ma). Essas idades
confirmam a presença de magmatismo alcalino durante uma
fase distensiva que atuou no Mesoproterozóico e que levou
a formação bacia que recebeu as sequências sedimentares
que originaram o Cinturão Araguaia. As idades modelo desta
suíte variam entre 1,49 e 1,67 Ga., para o corpo de Monte
Santo e 1,70 Ga, para o corpo de Serra da Estrela. Os valores
de eNd(1.0Ga)negativos (-2,54 até -4,23), juntamente com as
idades modelo revelam uma contribuição crus tal para esse
magmatismo alcalino.

REVISÃO GEOCRONOLÓGICA DA PORÇÃO CENTRO-NORTE DO ESTADO DO AMAPÃ:
IMPLICAÇÕES GEODINÂMICAS.

*Valter Gama de Avelar, *Jean-Michel Lafon, ** Claude Delor
*Centro de Geociências. Universidade Federal do Pará-UFPA, Belém. Brasil; **Bureau de Ia Recherche Géologique et Miniere-
BRGM, Orléans. France: valter@ufpa.br

O Setor oriental do Escudo das Guianas inclui o Estado
do Amapá e a Guiana Francesa. Integra uma faixa móvel pa-
leoproterozóica, a Província Maroni-Itacaiúnas (2,20-1,95
Ga) acrescida a um bloco arqueano, a Província Amazônia
Central (>2,3 Ga). Trabalhos recentes na Guiana Francesa
adotaram um modelo de evolução geodinãmica
transamazônica, entre 2,20-2,08 Ga, considerando um
episódio de crescimento crustal (2,20-2,12 Ga) por acreção
magmática, seguido por um episódio de reciclagem crustal
(2,10-2,08 Ga). O Estado do Amapá é constituído por ortog-
naisses e granulitos arqueanos e por seqüências greenstones
belts, granitóides e ortognaisses paleoproterozóicos. Local-
mente registram-se intrusões félsicas e alcalinas pós-transa-
mazônicas. Novos dados isotópicos pelos métodos Pb/Pb em

zircão e SmlNd rocha total (TDM)são apresentados para uni-
dades metamórficas, metassedimentares e granitóides das
regiões central e norte do Estado do Amapá. Visam estabele-
cer a cronologia detalhada dos eventos termo-tectônicos tran-
samazônicos, e investigar a existência e extensão de
segmentos de crosta arqueana retrabalhada. Na região central,
uma idade Pb/Pb em zircão =2,58 Ga foi definida para
granulitos félsicos. Um plúton charnoquítico forneceu uma
idade de 2053:1:1 Ma, sugerindo uma idade tardi-
transamazônica para o metamorfismo de alto grau, identifi-
cado nas rochas granulíticas arqueanas. Um metatonalito apre-
sentou uma idade de 2845:1:6Ma e um mobilizado granítico
associado, forneceu idades entre 2,13 e 2,07 Ga. Uma idade
de 2055:1:6 Ma foi definida para um monzogranito, com
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componentes herdados de até 2,56 Ga. As idades TDMpara
essas rochas espalham-se entre 3,30-2,70 Ga, indicando um
episódio de acreção crustal arqueano e confirmando a
presença de núcleos arqueanos preservados ou como
relíquias, com uma evolução similar àquela da Província
de Carajás. Na região norte, idades Pb/Pb em zircão de
2107:J:2 Ma, 2098:J:2 Ma e 2087:J:3 Ma e no intervalo de
2,13-2,05 Ga foram obtidas para diversos sienogranitos.
Idades de 2,10-1,95 Ga com zircões herdados de até 2,60
Ga foram registradas para um á1cali-feldspato granito
enquanto que um diorito forneceu uma idade de 218H2
Ma. Para esse rochas, as idades TDM espalharam-se entre
2,18 Ga e 2,75 Ga. Ao longo do rio Oiapoque foram obtidas
idades de 209H2 Ma (sienogranito) e 2099:J:1 Ma (gabro).
Na região de Camopi, idades entre 3,19-2,76 Ga foram
obtidas em zircões detríticos de um quartzito, associado às
seqüências greenstones belts. As idades T

DM e a presença
de zircões herdados sugerem uma mistura de material crustal

meso- a neoarqueano (3,0-2,6 Ga) e paleoproterozóico (2,2-
2,1 Ga) na gênese das rochas magmáticas paleoproterozói-
cas, porém sem que núcleos arqueanos preservados tenham
sido encontrados na região. As idades Pb/Pb em zircão e
TDM deste trabalho, junto com os dados anteriores disponí-
veis para o centro-norte do Amapá, indicam uma evolução
transamazônica similar a da Guiana Francesa no intervalo
entre 2,18-2,08 Ga, com um primeiro episódio magmático
cálcio-alcalino de 2,18-2,15 Ga, relacionado a arcos
magmáticos, e um segundo de afinidade alcalina, no
intervalo de 2,11-2,08 Ga, relacionado a um estágio colisi-
onal. No entanto, esses dois setores da porção oriental do
Escudo das Guianas diferem pela presença de relíquias
arqueanas preservadas ou como fonte de granitóides paleo-
proterozóicos bem como pela existência de um evento de
alto grau tardi-transamazônico a 2,05 Ga, comparável àquele
de "ultra alta temperatura", identificado no Suriname a 2,07-
2,06 Ga.

IDADE UIPb SHRIMP EM ZIRCÕES DO QUARTZO MONZODIORITO GLÓRIA,
CINTURÃO MINEIRO, cRÁ TON SÃO FRANCISCO.

Ciro Alexandre ÁvilaI; Umberto Giuseppe Cordanj2; Joel Gomes ValençaI; Wilson Teixeira2; Liu Dunyi3; Ronaldo Mello

Pereira4; Cândido Moura5; Rafael Bastos Silva5

1 - Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2 - Universidade de São Paulo; 3 - Instituto Geológico da China; 4 -

Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 5 - Universidade Federal do Pará.

Na borda meridional do Cráton São Francisco afIoram
diversos corpos plutônicos paleoproterozóicos associados
à evolução do cinturão Mineiro, destacando-se os de
composição gabróica, (quartzo) diorítica e (quartzo)
monzodiorítica: Gabro São Sebastião da Vitória (2.220 :J:3
Ma), Gabro Vitoriano Veloso, Quartzo Diorito do Brito
(2.196:J: 6 Ma), Diorito Rio Grande, Quartzo Monzodiorito
Glória (2.150 - 2.160 Ma) e Diorito Brumado (2.131 :J: 4
Ma).

O Quartzo Monzodiorito Glória afIora na porção NE da
folha São João dei Rei (IBGE-escala 1:50.000), em meio a
anfibolitos e metas sedimentos de uma seqüência greenstone
belt, de idade incerta. Este corpo apresenta xenólitos de
anfibolitos e piroxenitos (pseudotransformados em
hornblenditos) e é cortado por aplitos quartzo feldspáticos,
veios de quartzo, veios de epidoto, corpos pegmatíticos e
diques-apófises graníticas. As rochas do Quartzo
Monzodiorito Glória apresentam coloração verde,
granulação entre 0,1 e 4,Omm e encontram-se
incipientemente foliadas na direção NNE/SSW. Foram
subdivididas em três fácies granulo métricas distintas,
cogenéticas, denominadas respectivamente de fácies média,
fácies fina/média e fácies fina, que incluem vários tipos
petrográficos. Suas rochas são metaluminosas, de natureza
sub-alcalina com tendência cálcio-alcalina. Análises de ETR
mostraram incipiente anomalia negativa de Eu e acentuado
enriquecimento nos ET~ em comparação com o padrão do
Diorito Brumado, que ocorre nas proximidades.

Foi selecionada uma amostra da fácies média do Quartzo

Monzodiorito Glória para datação U/Pb Shrimp em zircão
(cristais bi-piramidais, límpidos e róseos). O intercepto
superior da discórdia indica idade entre 2.150-2.160 Ma,
correspondente à sua cristalização. Este intervalo temporal é
coerente com a idade 207Pbj206Pb(evaporação de zircão) do
Granitóide Ritápolis (2.121 :J:7 Ma), cujas manifestações
tardias intrudem o corpo Glória.

A evolução paleoproterozóica do Cinturão Mineiro é
marcada pela geração de volumoso plutonismo pré, sin e
pós-tectônico desenvolvido em ambiente de arco vulcânico
continental. Nesse contexto, a geoquímica e a idade do
Quartzo Monzodiorito Glória são coerentes com a fase pré-
colisional do cinturão. Uma análise Sm/Nd indicou idade
TDM de 2,68 Ga e aNd(-3,8), sugerindo o envolvimento de
um componente crusta1 arqueano na sua gênese. Não
obstante, a presença de mineralogia metamórfica
(crescimento de actinolita e epidotização do p1agioclásio)
aponta para a superposição de evento na fácies xisto verde
neste pluton. Em adição, rochas do referido corpo em contato
com diques do Granitóide Ritápolis apresentam crescimento
de biotita metassomática, que substitui a actinolita
metamórfica, em decorrência do enriquecimento potássico
do sistema mineral. Por extrapolação o episódio
metamórfico de fácies xisto verde, observado na mineralogia
do Quartzo Monzodiorito Glória, teria idade mínima de
2.121 :J:7 Ma (Ritápolis). Este evento é, portanto, anterior
ao evento metamórfico detectado no Quadrilátero Ferrífero
(2.059-2.030 Ma), com base em datações u/Pb em
monazitas do complexo Bação.
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SEDIMENTAÇÃO E METAMORFISMO MESOPROTERÓZOICOS NO VALE DO RIBEIRA

MAS Basei; O Siga Jr; H Cordeiro.;G Kaulfuss;. HJ. Prazeres; W. Weber
Instituto de Geociências- USp, Sp, Capital. baseimas@usp.br

A geologia do Vale do Ribeira é caracterizada por amplo
conjunto de sequências meta-vulcanosedimentares e corpos gra-
niticos intrusivos. O primeiro é constituído de SE para NW pe-
los unidades Capiru, Votuverava, Agua Clara e Itaiacoca, no se-
gundo, destacam-se o Arco Magmático Alto Ribeira (Batolitos
de Cunhaporanga, Tres Córregos e Agudos Grandes) e inúme-
ros stocks graníticos menores. Núcleos de embasamento, tais
como, Setuva, Tigre e Betara, ocorrem em sua porção SE, asso-
ciados com a Zona de Cisalhamento da Lancinha.

Com os dados radiométricos atualmente disponíveis, mes-
mo sem considerar-se uma escala de detalhe, somente pequena
parte da história geológica dessas unidades pode ser reconstitu-
ída com segurança, sendo possível afirmar-se tão somente que,
no Neoproterozoico III, a região foi afetada por metamorfismo
regional e que, nessa época, teria ocorrido a principal granitogê-
nese. Entretanto, o desconhecimento da época de sedimentação
da maioria das sequências supracrustais acima citadas, e as ida-
des paleoproterozóicas disponíveis para os núcleos de embasa-
mento referidos, deixam um intervalo de tempo, bastante amplo
para que essas unidades possam ter sido envolvidas em orogê-
neses mesoproterozóicas.

A Fm. Votuverava, constituída predominantemente por um

conjunto de turbiditos distais, caracterizados por um espesso
pacote de filitos, foi considerada na maioria das reconstituições,
como uma unidade mais jovem, estratigraficamente acima da
Fm. Perau (predominantemente vulcano-sedimentar). Entretan-
to, dados radiométricos recentes, indicam para as rochas bási-
cas que afetam ambas unidades, valores U-Pb ao redor de
l450Ma (convencional e SHRIMP). Adicionalmente, a leitura
dos mapas disponíveis e os trabalhos de campo realizados, per-
mitiram concluir que o magmatismo básico que afetou essas
unidades pode ser o mesmo, ocorrendo desde corpos, concor-
dantes com a estruturação das rochas metamórficas até corpos
filoneanos intrusivos. Idades SHRIMP em zircões detríticos de
níveis quartziticos da Fm. Votuverava, apresentaram valores
paleoproterozóicos, com os mais jovens ao redor de l700Ma.

Desta forma, é sugerido que as formações Perau e Votuvera-
va possam ser cronocorrelatas e, as diferenças litológicas obser-
vadas, fruto de variações faciológicas de um conjunto vulcano-
sedimentar depositado entre 1700 e l450Ma. Considerando-se
que parte dos corpos básicos são intrusivos em rochas que já
apresentavam características metamorficas, é também sugerido
que, ainda no mesoproterozóico, essas unidades tenham sido
afetadas por eventos tectonotermais.

CONTRIBUiÇÃO AO ESTUDO DA EVOLUÇÃO METAMÓRFICA
DO SEGMENTO CENTRAL DO GRUPO DOM SILVÉRIO, MG

Thatyana Benevides; Caetano Juliani; Luiz Gustavo Gal/o Vilela

Departamento de Mineralogia e Geotectônica, Instituto de Geociências - USP. Rua do Lago, 562, São Paulo, SP, 05508-900.
Tel.: II -3091 -4023, e-mail: thatybe@usp.br

O Grupo Dom Silvério é constituído predominantemente por
xistos quartzosos, por vezes grafitosos, e xistos muscovíticos
sobrepostos a corpos de quartzitos, além de corpos restritos de
metabasitos, rochas calciossilicáticas; biotita gnaisses, por ve-
zes com granada e homblenda, e migmatitos. O Grupo insere-se
em uma zona de cavalgamento neoproterozóica com direção
NNE-SSW e transporte de massa de leste para oeste, que impri-
miu intensa foliação milonítica em todos os litotipos.

Petrograficamente foram identificados xistos com mus-
covita, biotita, granada, estaurolita, cordierita, feldspatos,
clorita e muscovita xistos grafitosos, por vezes com cianita.
Subordinadamente ocorrem turmalina, zircão, opacos, sulfe-
tos e rutilo.

Os dados petrográficos e os cálculos geotermobarométri-
cos indicam que dois eventos metamórficos foram responsá-
veis pelos equilíbrios texturais e químicos encontrados nas
associações de minerais analisadas. O primeiro evento (Ml)
associa-se a um evento metamórfico regional, com desenvol-
vimento de dobras intrafoliais redobradas similarmente e cre-
nuladas observadas apenas em porções mais poupadas pela
intensa foliação milonítica (S.+,) associada à zona de caval-
gamento. As paragêneses deste evento estão registradas nos
núcleos dos minerais, especialmente na granada de xis tos
grossos. As condições metamórficas são da fácies anfibolito
inferior, em regime Barrowiano. O segundo evento metamór-
fico (M2) relaciona-se com o desenvolvimento da zona de
cavalgamento e ocorre generalizadamente nas rochas da área,
obliterando, por vezes quase que totalmente, os registros do

evento anterior. Este evento é também da fácies anfibolito
superior e Barrowiano e os cálculos geotermobarométricos
indicam que o pico térmico ocorreu por volta de 750°C, em
pressões variando entre 9 e 12 kbar. As trajetórias deste evento
são tipicamente anti-horárias, com os picos térmicos e bári-
cos atingidos em períodos tardios ou posteriores ao desen-
volvimento da foliação milonítica. Segue-se a este evento pro-
gressivo uma redução da pressão e da temperatura, evidenci-
ada por substituições de biotita por clorita, cujos cálculos ge-
otermobarométricos indicam estágio retrometamórfico ainda
em fácies anfibolito. Uma amostra situada nas proximidades
do contato com sills de meta-granitos porfiríticos resultou
em temperatura um pouco mais alta (- 800°C) para as para-
gêneses do M2, interpretada como decorrente do aquecimen-
to causado pelas intrusões, cuja colocação deu-se em período
tardi-a pós-cisalhamento. Os corpos do granito porfirítico
foram também metamorfisados, mas já em temperaturas le-
vemente mais baixas, associadas com o retrometamorfismo
relacionado à M2.

As trajetórias metamórficas anti-horárias são interpre-
tadas como decorrentes de cavalgamento de placas quentes,
com manutenção e alçamento das isotermas, pelo menos em
parte devido à colocação de corpos tabulares de granito, con-
comitantemente ao final do evento de cisalhamento.

Finalmente, os litotipos da região sofreram um reequilí-
brio final em baixo grau metamórfico associado a fluidos
hidrotermais nas zonas de cisalhamento, em níveis crustais
mais rasos.
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ANÁLISE ESTRUTURAL CINEMÁTICA DO SEGMENTO NE DA FAIXA
ARAÇUAí, EXTREMO SUL DA BAHIA

Rosemeire V/eira Bentol, Reginaldo Alves dos Santos e João Dalton de Souza
ICPRM -Serviço Geológico do Brasil, SUREG-AS E-mail: geremiba@cprmba.gov.br

A Faixa Araçuaí é um cinturão de cavalgamentos neoprotero-
zóico que bordeja o Cráton do São Francisco na sua porção su-
deste. Durante a execução do Projeto Extremo-Sul da Bahia (Con-
vênio CPRM-CBPM), foi realizada análise estrutural cinemática,
cujos resultados são apresentados a seguir. Predominam na área,

os gnaisses kinzigíticos do Complexo Jequitinhonha, com para-
gêneses metamórficas da fácies anfibolito alto a granulito, intru-
didos por granitóides sin a pós-tectônicos. Ocorrem também xis-
tos aluminosos do Grupo Macaúbas e ortognaisses do substrato
da faixa. A integração dos dados estruturais planares e lineares
obtidos em campo com a interpretação de imagens de satélite TM
e de mapas aeromagnéticos, resultou em um mapa estrutural em
escala I :200.000. A observação deste mapa, com o apoio de trata-
mento estatístico das atitudes, permitiu compartimentar a área em
três domínios estruturais, com características ímpares, apesar do
patrimônio litológico pouco diferenciado. Domínio 1 - Situado
ao norte da área mapeada, tem estruturação singular devido à sua
proximidade com a borda cratônica e à diversidade litológica: fai-
xas ortognáissicas do substrato da bacia em contato tectônico com
os xistos do Grupo Macaúbas e gnaisses kinzígiticos do Comple-
xo Jequitinhonha. Caracteríza-se pela presença de cinturão de ci-
salhamento transcorrente dextral, que corresponde a zonas de trans-
pressão, associada a dobras e cavalgamentos. A lineação de esti-
ramento de baixo rake, juntamente com as dobras e a presença de
feição geométrica tipo hemi-flor positiva, dão suporte a essa in-
terpretação. Os cavalgamentos constituem a aba sudoeste desta

megaestrutura transpressiva, com vergência para SW, contrária,
portanto, à borda cratônica situada a nordeste. Ocorrências de gra-
fita, posicionadas ao longo de uma zona de cisalhamento contra-
cional, de direção NNW -SSE, de médio a alto ângulo e mergulho
para ENE, denotam um controle estrutural para essa mineraliza-

ção. Domínio 2 - Localizado no extremo-oeste da área, é o do-
mínio de menor extensão, composto por gnaisses kinzigíticos e
corpos granitóides lenticulares em variadas taxas de deforma-
ção. Predominam corredores de cisalhamento transcorrentes, com
trend estrutural NE-SW, tanto dextrais como sinistrais. Outras
características marcantes são a ausência de cavalgamentos e as
dobras pouco frequentes. Domínio 3 - Mais extenso que os de-
mais, apresenta a estruturação mais complexa, refletida por re-
dobramentos coaxiais, tipo laço, recumbentes, associados a tec-
tônica compressional de baixo ângulo, bem marcados em níveis
guias de quartzito e gnaisses finos intercalados em gnaisses kin-
zigíticos do Complexo Jequitinhonha. Dobras com orientações
desarmônicas e vergências irregulares são comuns. Entretanto,
em sua parte oriental, predomina vergência para W. Ocorrem
numerosas zonas de cisalhamentos contracionais e transcorren-
tes de direções em tomo de N-S; NW-SE e E-W. Antiformes e
sinformes com caimento para N, são cartografados na parte les-
te. Apesar das variações de orientação provocadas pelas intru-
sões graníticas, pelas reorientações e transposições devido à
evolução das transcorrências e dos cavalgamentos, a análise es-
trutural identificou em todos os domínios três fases de dobra-
mento progressivas (DI,D2 e D3), de um único evento (E). DI
gerou uma xistosidade SI' paralela ao acamadamento So;a fase
D2, principal responsável pela configuração estrutural da área,
desenvolveu sinformes e antiformes em tomo de E-W e NW-
SE; a fase D3, menos penetrativa, tem S3em tomo de NNW-
SSE, quase não desenvolveu foliação de plano axial, mas, local-
mente, provocou o paralelismo de So SI S2 e

S3" As fases D2 e D3

estão registradas nos redobramentos coaxiais, com figuras de
interferência tipo laço, e subordinadamente, não-coaxiais tipo
bumerangue, de direções E-W e NW-SE.

A SAGA DOS DESCENDENTES DE RODíNIA NACONSTRUÇÃO DE GONDWANA.

Benjamim Bley de Brito Neves
Instituto de Geociências- Departamento de Mineralogia e Geotectônica-
Universidade de São Paulo, S. Paulo, Brasil

Ali proposed reconstructions for Rodínia published during
the last decades use to present a series ofproblems, ofboth vir-
tual (Iike some of conceptual nature) and real geologic charac-
ter. Besides a greater investment in the geological research as a
whole, it is necessary to give more attention to the published
articles and maps ofthe geologists ofthe third world, and look
for to be acquainted with the regional geology ofthose countrí-
es

For the particular case ofSouth Ameríca there are data enou-
gh to point out that the agglutination and the further fission of
Rodínia were rather long and diachronous tectonic processes,
from a place to another. The singularity of Rodinia (if it have
really existed) as a suppercontinet was episodic, a short-living
stage. With good levei of confidence, it is possible to affirm that
some the processes of agglutination (1,5 up to 0,96 Ga) and fis-
sion (1,0 - 0,8-0,63 Ga) could coexist and compete for some
time interval, from a place to another. It is not likely to talk about
absolutely independent and separated processes during the geo-
logical time.

The amount of blocks generated (the children of Rodinia)
during the fission of Rodínia was large and diverse in terms of

magnitude, crustal composition and tectonic natures, thermal ages,
as well as tectonic and rheological behavior during the subse-
quent processes of agglutination of Gondwana, in Neoprotero-
zoic times (up to the Ordovician, in Westem Gondwana). There
are data enough to assure the operating coexistence of large, in-
termediary and small plates, microcontinents, terranes, etc. ("chil-
dren") and island arcs during the agglutination of Westem Gon-
dwana. Nevertheless, most ofthe reconstrutions ofRodinia alrea-
dy published, only the three largest blocks have been considered,

namely the Amazônico, S. Francisco-Congo and Rio de Ia Plata
blocks, what is very far ITom the geological reality.

This paper attempts to discriminate ali descendants blocks
of Rodínia and their roles -and levels of crustal reworking- du-
ring the agglutination of Gondwana. In addition, it was develo-
ped a preliminary comparative table ofbehaviors for these chil-
dren, with ali possible gradations, since almost undisturbed lar-
ge blocks (e.g. Amazônico) up to the small and entirely restruc-

tured blocks (e.g. Luis Alves, Tróia-Tauá, etc.). There are some
particular cases of strong reworking, where the discrimination
ofthe previous blocks was possible to be done only with the use
isotopic investigation.

294



Borborema Tocantins Norte Mantiqueira Sul Mantiqueira Pampeano

510-480PO 520-490c 500-49()1'°

532-500PO ca. 520c 520-500PO 520-500PO 532-518D

>5458 555-530c 535c

ca. 555c 580-5608

580-5608 575-560c,po

615po/620-5408 5808 600c/595-580PO

640-6258 630-5908,c 630-5958/590c 620-6108 640 ???

~~Sg.S. Francisco f-f-

780-6708 Ma

750 ??

790-770c ca. 7058

810-7901 810-790 ??

930-8808 ca.9101 900-860 ??

Tr. Alto Pajeú Marg. Passiva DeformaçãoEspinhaço Tr. P. deI Leste Pâmpia/Occiden tá-lia
960 Ma Paranoá/ ca.1250 Ma ca. 970 Ma 1000-960 Ma

ca.1000 Ma

CICLO BRASILlANO: DISCUSSÃO PREFACIAL

Benjamim Bley de Brito Neves - Inst. de Geociências da Universidade de S. Paulo
Mario da Costa Campos Neto - Inst. Geociênciasda Universidadede S. Paulo

o Ciclo Brasiliano é proposto como de natureza wilsoniana, in-
cluindo processos que inteiVieram na quebra e dispersão de Rodinia
e na posterior aglutinação de Gondwana Ocidental. Nestes contexto,
conjuntura e tempo -Neoporterozóicoa Eo-Ordoviciano - este ciclo
compreende as etapas de individualização paleogeográfica e abertu-
ra de oceanos ("Adamastor", "Goianides", "farusiano" e ramos co-
nexos), o desenvolvimento de seus vários estágios evolutivos, culmi-
nando com a colagem orogênica e fusão supercontinental. Esta cola-
gem abriga a sorna de todos os processos orogênicos, de interação de
placas, acrescionários (convergência com formação de arcos de ilhas

e rnagmáticos), transformantes e colisionais.

A diversidade paleogeográfica e de "tectonic settings" foi
responsável pelo esquema diacrônico de eventos orogênicos, con-
substanciados na interação de placas, microplacas e microconti-
nentes (trações litosféricas descendentes de Rodinia). De uma
provínica a outra e na mesma província ficaram registrados even-
tos lito-estratigráficos e tectônicos de etapas distintas de abertu-
ra e fechamento oceânico.

O quadro abaixo procurou reunir os dados mais geológicos
e geocronológicos mais recentes e é uma base proposta prelimi-
narmente para conduzir as discussões sobre o ciclo e se chegar
ao aprimoramento desejado.
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PERFIL GEOCRONOLÓGICO 4°Arp9ArEM ROCHAS

PALEO- MESO!:'ROTEROZÓICAS DA REGIÃO CENTRO-NORTE DE RONDÔNIA: INFERÊNCIAS TECTÔNICAS.

*J. S. Bettencourt, *w. Teixeira, **I. G. I. Pacca; **M. S. D 'Agrella Filho. ***G. J. Rizzotto, ****P. M. P. Vasconcelos
*Instituto de Geociências, USp, **Instituto de Astronomia, Geofisica e Ciências Atmosféricas, USP; ***CPRM-SUREG,
Rondônia; ****Department of Earth Sciences - Universidade Queensland, Austrália.

A área investigada insere-se no domínio policíclico de tran-
sição entre as províncias geocronológicas Rio Negro-Juruena
(1,75 - 1,55 Ga), Rondoniana! San Ignácio (1,48 - 1,41 Ga) e
Sunsás (1,36 - 0,97 Ga) - porção SW do Craton Amazônico.
Afloram rochas de médio a alto grau metamórfico, que se agru-
pam em cinco associações litológicas, identificadas por data-
ções U/Pb: I) gnaisses tonalíticos (1,75 Ga); 2) granulitos en-
derbíticos (1,73 Ga) - ambas remanescentes de arco magmático
paleoproterozóico; 3) paragnaisses (zircões detriticos com ida-
des entre 1,81 e 1,67 Ga); 4) augen-gnaisses de composição gra-
nítica-charnoquítica-mangeritica (1,57 a 1,53 Ga) correlacioná-
veis à Suíte lntrusiva Serra da Providência; e 5) gnaisses graní-
ticos a charnoquíticos (1,43 Ga) temporalmente correlaciona-
dos ao Arco Magmático Santa Helena (1,48 -1,42 Ga) que ocor-
re em Mato Grosso.

Foram realizadas análises 40Arp9 Ar sistemáticas em anfibo-

lito associado a gnaisses da infraestrutura, bem como em rochas
máficas e félsicas representantes do magmatismo bimodal da
Suíte Serra da Providência, que afloram numa transecta realiza-
da no domínio de transição. Os resultados radiométricos permi-
tiram obter uma visão abrangente, acerca da idade dos princi-
pais episódios metamórficos que afetaram a região, sustentada
por datações prévias U/Pb, Sm/Nd e 4°ArP9Ar.

As principais inferências com base nas idades 40Arp9 Ar são:

1) O conjunto das idades em anfibólio e micas nas diferentes
associações litológicas, variável entre 2,00 Ga e 1,10 Ga,

confirma o caráter policíclico do segmento crustal estuda-
do, em especial reiterando a importância dos eventos do
Meso-Neoproterozóico, incluindo o retrabalhamento crus-
tal durante as orogenias Rondoniana e Sunsás.

2) Idades entre 2,00 e 1,88 Ga apontam para possibilidade da
ocorrência de pequenos "inliers" paleoproterozóicos, nas
imediações do batólito Serra da Providência. Os dados são
coerentes com datações U/Pb em zircões detriticos (parag-
naisses do Gr. Nova Brasilândia; ao sul), que apontam uma
fonte paleoproterozóica para esses sedimentos.

3) Idades entre 1,51 - 1,58 Ga estariam associadas a evento
intraplaca que gerou a Suíte Serra da Providência. Idades
pontuais de: 1,44, 1,37 e 1,25 Ga representariam reflexo im-
posto no domínio transicional, uma vez que são compará-
veis com idades de eventos contemporâneos do SW do cra-
ton: Arco Magrnático Santa Helena, Suíte Intrusiva Alto Can-
deias, e um importante episódio metamórfico (anfibolito alto)
na região, datado entre 1,36 e 1,30 Ga (Orogenia Rondonia-
na! San Ignácio ?).

4) Idades de: 1,08-1,10/1,13; 1,17/1,16 e 1,14/1.15 Ga são co-
erentes com a geocronologia de gnaisses regionais, Suíte
Intrusiva Santa Clara (1,08-1,07) e com a própria evolução
do Gr. Nova Brasilândia (1,12 - 1,11 Ga). No conjunto, re-
fletem a dinâmica crustal de extensão, inversão e espessa-
mento crustal, durante a orogenia Sunsás, associada à coli-
são Laurentia-Amazônia.

GEOLOGIA DOS COMPLEXOS CABROBÓ E BELÉM DO SÃO FRANCISCO, NA REGIÃO CENTRAL DO

TERRENO PERNAMBUCO-ALAGOAS, DOMíNIO MERIDIONAL DA PRovíNCIA BORBOREMA, NE BRASIL.

Luis Christian De Montreuil Carmona*; Adejardo Francisco da Silva Filho**; Marcelo Reis Rodrigues da Silva***; Maria
Angélica Fonseca Sampaio*.
*PG-UFPE, e-mail: kichick@bol.com.br; **DGEO-UFPE; *** DEMIN-UFPE.

As unidades litoestatigráficas da parte central do Terreno
Pernambuco-Alagoas, no Domínio Meridional da Província Bor-
borema, são representadas por complexos metamórficos de alto
grau, de possível idade Mesoproterozóica. Neste contexto foi
separada para estudo uma área de cerca de 260 Jan2, a norte-
nordeste da cidade de Garanhuns, agreste de Pernambuco. No
mapeamento geológico realizado na escala 1/90.000 identificou-
se a ocorrência de dois domínios, um supracrustal ou paraderi-
vado ocupando 45 % da área e outro metaplutônico ou ortoderi-
vado ocupando 55% da área estudada. O domínio supracrustal
(Complexo Cabrobó) é constituído por duas unidades. A pri-
meira está representada por supracrustais metamorfizadas no
fácies anfibolito (quartzitos e metarcósios, muscovita gnaisses
e mica-xistos). A segunda (designada como metatexito) por mig-
matitos com protólito metassedimentar predominando tipos es-
tromáticos, derivados de metapelitos (micaxistos e paragnais-
ses), observando-se biotita e muscovita, além de granada. No
domínio metaplutônico (Complexo Belém de São Francisco),
foram descritas três unidades e são representadas: a primeira
por metagranodioritos a metadioritoslbiotita ortognaisses cin-
zentos, muito fraturada; a segunda (designada como diatexito,
constituindo esta unidade o migmatito "Rosa Imperial") por or-
tognaisses granodioriticos/tonalíticos, leucocráticos de cor cin-
za e migmatitos com protólito metaplutônico, apresentando dois
fácies principais: um potássico de cor predominantemente rosa
(rico em K-feldspato) e outro cálcio-sódico; a terceira unidade
por leucogranitos, apresentando localmente processos de anate-
xia, com termos migmatíticos e leucogranitóides neossomáti-
cosoQuanto aos aspectos estruturais, ambos domínios estão dis-

tribuídos geograficamente em faixas sub-paralelas, alternadas e
dobradas, com orientação predominantemente leste-oeste, mos-
trando a presença de, no mínimo, duas fases de deformação (D2
e D3), caracterizadas por estruturas dúcteis e rúpteis, de escala
regional. As estruturas dúcteis são observadas com direção ENE-
WSW provavelmente de idade Mesoproterozóica (D2). As es-
truturas rúpteis são representadas por um sistema de fraturamento
regional, datadas possivelmente do Neoproterozóico (Ciclo Bra-
siliano), com direções preferenciais NE-SW e ENW-WSE e dis-
tribuídas regularmente na área mapeada. Observa-se no campo,
dobramentos da foliação e do bandamento (D3), presentes, de
forma mais intensamente marcada nos migmatitos/paragnaisses
(metatexitos), gerando dobras isoclinais entre outras. Nos or-
tognaisses/migmatitos (diatexitos), estes dobramentos têm me-
nores dimensões e existem apenas nas porções metamórficas
preservadas. A fase D3 está aparentemente acompanhada por
fraturas de alívio preenchidas por diques pegmatíticos e aplíti-
cos (direção NE-SW principal e NW-SE secundária). A foliação
observada com base na fotointerpretação, tem direções prefe-
renciais NE-SW e E-W (coincidindo com D2) mas podem estar
dobradas (D3). Em escala de campo as atitudes desta foliação
confirmam as direções preferenciais NE-SW e E-W, com mer-
gulhos de baixo ângulo com sentido geralmente para NW. Se-
gundo observações iniciais, existe muita similaridade entre a área
estudada com a área tipo do Complexo Belém do São Francisco
(dados isocrônicos Rb-Sr indicam uma idade de 1.090:1:38 Ma.),
sugerindo que o plutonismo crustal colisional, é em grande par-
te autóctone, como sugerem os fácies migmatíticos e os rema-
nescentes de supracrustais.
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ASSINATURAS EXTENSIONAIS RELACIONADAS À EXTRUSÃO
SOB REGIME COMPRESSIONAL DE NAPPE DE ALTA PRESSÃO

c.H. G Carvalho; M. C. Campos Neto - Igc-USP

A borda sul-sudoeste do Cráton do São Francisco é ca-
racterizada por um sistema de nappes de cavalgamento hori-
zontais com aloctonia superior a 200 km para E-NE. Este
sistema, que compreende o extremo sul-sudeste da Faixa
Brasília, empilha lateralmente à borda sul cratônica, três
ambientes tectônicos (do topo para a base): a raiz de um arco
magmático neoproterozóico (nappe Socorro-Guaxupé); na-
ppes metassedimentares de alta pressão provavelmente rela-

cionadas a uma margem ativa (nappes Três Pontas- Vargi-
nha, Carmo da Cachoeira, Aiuruoca-Andrelândia, Pouso Alto

e klippe Carvalhos); nappes e duplexes para-autóctones de
média pressão.

Na retaguarda da nappe Aiuruoca-Andrelândia, a sul de
Baependi, tem-se a transição metamórfica da zona da cianita
à zona da sillimanita, ao longo de uma faixa espessa de cerca
de 900m. Essa transição localiza-se no domínio da zona de
cisalhamento lateral esquerda Rio Piracicaba, onde as linea-
ções minerais orientam-se E-W e indicam um componente
de abatimento para a placa superior. Leucogranitos tardi a
pós-cinemáticos com relação à foliação metamórfica princi-
pal, encontram-se nessa zona de cisalhamento, intensamente
gnaissificados e com textura protomilonítica.

Indicadores cinemáticos sin-metamórficos (foliação S-C,
porfiroclastos alados, zonas de sombra de pressão em grana-
das, bandas assimétricas e extensionais de cisalhamento e
fendas de tração sigmoidais e preenchidas por quartzo) indi-
cam, localmente, transporte da placa superior para oeste-su-

doeste, no sentido contrário ao transporte, por cavalgamen-
to, da nappe.

Zonas de cisalhamento normal, a sul de Aiuruoca, encon-
tram-se no domínio da zona da sillimanita e associam-se a uma
foliação protomilonítica S2" cortada pela foliação metamórfi-
ca oblíqua S3e por zonas rúpteis de cavalgamento pós S3' das
quais a klippe do Pico do Papagaio é a principal expressão.

Mais para sul, a Zona de Cisalhamento Alagoa corres-
ponde a uma espessa faixa (ca. I km) milonítica, de mergu-
lho subvertical a forte para norte, com lineação mineral a
sillimanita segundo o mergulho e abatimento do bloco norte.
Limita os Migmatitos Alagoa a sul do domínio norte, onde
eles ocorrem como núcleos antiformais sob micaxistos e
gnaisses. Foi retomada como falha inversa com transporte
para sul, quando ocorreu o encurtamento de dobras com foli-
ação S3plano-axial, em sua margem leste e posteriormente,
com movimentação lateral esquerda, com recristalização de
muscovita linear subhorizontal.

Essas observações evidenciam a altemância de movimenta-
ções de cavalgamento para E-NE e normais para W-SSw. Tais
processos ocorreram na retaguarda da nappe, controlando em
parte a drástica descompressão metamórfica à zona da sillima-
nita e a profusa anatexia responsável pela geração dos Migmati-
tos Alagoa e pelos diápiros tardios de leucogranitos. A altemân-
cia de regimes compressivos e extensionais perdurou desde o
período sin-metamórfico até as movimentações rúpteis pós-fo-
liação oblíqua S3'

DADOS Sm-Nd PRELIMINARES EM SEDIMENTOS E VULCÂNICAS
DO DOMíNIO MARANCÓ NA FAIXA SERGIPANA, NORDESTE DO BRASIL

Marcelo Juliano de Carvalho & Elson Paiva Oliveira
Departamento de Geologia e Recursos Naturais, Instituto de Geociências, Unicamp, c.P. 6152, 13083-970, Campinas, SP - e-
mail: carvalho@ige.unicamp.br;elson@ige.unicamp.br

A Faixa Sergipana é uma cunha orogenética de direção
geral ESE- WNW, interpretada como resultante da colisão
entre o Maciço Pemambuco-Alagoas, a norte, e o Cráton
do São Francisco, a sul, durante o Neoproterozóico. Essa
faixa foi dividida em sete domínios litotectônicos (Sul-Ala-
goas, Canindé, Poço Redondo, Marancó, Macururé, Vaza
Barris e Estância), limitados por zonas de cisalhamento de
alto ângulo. Diversas têm sido as interpretações para esses
domínios, incluindo arco intra-oceânico (Canindé), com-
plexo de subducção (Sul-Alagoas), arco de margem conti-
nental (Marancó), alto do embasamento ou batólito tipo
andino (Poço Redondo), sedimentos de margem continen-
tal (Estância e Vaza Barris), e de talude continental (Macu-
ruré). Com o intuito de melhor compreender a evolução ge-
ológica de vários desses domínios, um amplo estudo de ma-
peamento em detalhe, geocronologia e geoquímica isotópi-
ca está em desenvolvimento,

O domínio Marancó é constituído principalmente por ro-
chas metassedimentares diversas (ardósias, filitos, micaxis-
tos, mármores e metaconglomerados) intercaladas com me-

tavulcânicas félsicas, máficas e ultramáficas. Trabalhos de
campo revelaram, de sul para norte, passagem contínua de
metapelitos e metarritimitos finos (caracterizados pela alter-
nância de bandas sílticas e argilíticas) a metarritimitos gros-
sos, quartzitos e metaconglomerados. Rochas vulcânicas in-
tercalam-se em toda a seqüência, dominando as de composi-
ção félsica, a sul, e máficas (e corpos ultramáficos), a norte.

Análises iniciais de isótopos de Nd ao longo de um perfil
que corta praticamente toda a sequência vulcanossedimentar
revelaram (i) dois conjuntos de idades modelo ao manto em-
pobrecido (TDM)para as rochas sedimentares (2,07-2,23Ga e
1,27-1,36Ga) e (ii) idades TDMde 1,59-1,38Ga para as rochas
vulcânicas félsicas.

Essas informações nos levam a concluir que as rochas
sedimentares são provenientes da erosão e mistura de fon-
tes diversas, cujas contribuições relativas serão avaliadas
à medida que mais dados estiverem disponíveis. De ante-
mão, contribuições a partir de fontes paleoproterozóicas a
arqueanas e mesoproterozóicas a neoproterozóca são in-
dicadas para as rochas sedimentares.
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THE ITARERU TONALlTE: AN ELONGATED, SIN-COLLlSIONAL BODY IN THE SERRINHA BLOCK OF THE
ITABUNA-SALVADOR-CURAÇÁ OROGEN

Marcelo Juliano de Carvalho; Elson Paiva Oliveira
Departamento de Geologia e Recursos Naturais, Instituto de Geociências, Unicamp, CP. 6152, 13083-970, Campinas, SP - e-
maU: carvalho@ige.unicamp.br; elson@ige.unicamp.br

Elongated tonalitic bodies, like peridotite belts and large-
scale shear zones, are significant geological features that help
identify tectonic discontinuities in orogenic belts. The Rio Ita-
picuru Greenstone Belt, located on the northeastem edge of the
Palaeoproterozoic Itabuna-Salvador-Curaçá orogen, is an impor-
tant gold-producing geological unit. It is made up mostly of me-
tamorphosed mafic and felsic volcanics, and sediments, intru-
ded by tonalite to granodiorite domes. Although a back-arc tec-
tonic setting has been suggested, the location of the arc and of
any suture zone, or even the relations with the basement have
been hampered by deformation and paucity ofhigh-quality iso-
tope data. Recently, on the basis of Nd isotope data juvenile-,
arc-related tonalite to granodiorite intrusions were recognized
on the southem portion ofthe greenstone belt. New field studies

also helped to recognize a NW-SE to N-S-trending body that
may mark the westem boundary between the greenstone belt
and an Archaean block within the Itabuna-Salvador-Curaçá Oro-
gen. It is a sheet-like body (up to 7.5 km wide and over 80 km
long) composed of enclave-rich, porphyritic diorite to tonalite.
Isotope studies indicated an age of2, 109:1:5 Ma (U-Pb SHRIMP
on zircons) and slightly negative eNdvalues. To the east of the
Itareru Tonalite supracrustal rocks of the greenstone belt and
foliated granitoids dominate, whereas Archaean banded gneis-
ses, TTG and isotropic granitoids are the main rock-types to the
west. It is suggested that the Itareru Tonalite defines a tectonic
discontinuity between two terranes, and because of its syn-tec-
tonic characteristics it possibly marks the timing of continent-
continent collision.

CONSIDERAÇÕES TECTONO-ESTRATIGRÁFICAS SOBRE AS PRINCIPAIS UNIDADES PROTEROZÓICAS DO
CEARÁ CENTRAL (FOLHAS ITATIRA E TAPERUABA)

Neivaldo Araújo de Castro, Miguel Ângelo Stipp Basei, Benjamim Bley de Brito Neves, USP (GMG)/CAPES//CNPq/FAPESP

Graças aos estudos registrados na literatura, a Província Bor-

borema hoje, como outras regiões Proterozóicas, pode ser vi sua-

lizada como uma colagem tectônica de vários terrenos e blocos

tectono-estratigráficos com idades Arqueanas a Neo-proterozói-

caso A colagem final ocorreu na formação do Gondwana Ociden-

tal e neste cenário é importante definir: a) períodos de formação

de crosta continental juvenil, b) os retrabalhamentos tectono-ter-

mais destes materias juvenis (tafrogênese e orogênese) e c) as

relações entre as litologias supra-crustais e seu embasamento sub-

jacente. Neste contexto, na região de estudo é privilegiada, com-

portando de leste para oeste terrenos ou ainda informalmente blo-

cos com litologias Paleoproterozóicas a sudeste, supra-crustais

Meso a Neoproterozóicas na porção central e mais a oeste o que é
hoje considerado um arco magmático Neoproterozóico. Todo este

conjunto litológico é composto por rochas de infra-estrutura exi-

bindo elevado grau metamórfico e feições típicas de fusão parci-

al. Esta compartimentação foi confirmada pelas informações ae-

rogeofisicas e estruturas extraídas de imagens LANDSAT/TM-5.

A unidade Paleoproterozóica (Complexo Madalena-Algodões-

Choró) situa-se no extremo leste da região estudada e para sul

limita-se com as litologias Arqueanas do Complexo Tróia-Pedra

Branca. Este complexo comporta gnaisses dioríticos a quartzo-

dioríticos, bandados ou simplesmente foliados, geralmente a hor-

nblenda e com quantidades variáveis de biotita. Anfibolitos (al-

guns granatíferos) são frequentes e rochas compostas por

quartzo+granada+opacos sugerem a presença de gonditos ou BIFs.

Na porção central a sequência supra-crustal paraderivada (Rio

Curú-Itataia-Independência) é constituída por xistos-feldspáticos

e gnaisses com quantidades variáveis de biotita, muscovita, gra-

nada, silimanita e cianita, localmente com intensa migmatização.

Quartzitos puros a impuros, anfibolitos com e sem granada, cál-

cio-silicáticas e mais raramente níveis carbonáticos mais puros

completam a sequência. Nas litologias carbonáticas encontram-

se uma das mais importantes concentrações uraníferas do país
(Itataia). Nestas supra-crustais são identificadas 5 fases deforma-

cionais, sequenciadas da seguinte forma: 1) fase pretérita, recu-

perada localmente como uma foliação (Sn-l) preservadas em in-

tra-foliais; 2) superficie Sn mais marcante, geralmente miloníti-

ca, com biotita, muscovita, material quartzo-feldspático, cianita,

silimanita (todos estes frequentemente como Lx) e granada. Em

algumas seções delgadas examinadas, silimanita (fibrolita) apa-

rece substituindo cristais de cianita maiores sugerindo um decrés-

cimo na pressão vigente. Nos anfibolitos esta foliação comporta

homblenda (também como Lx) e feições simplectíticas envolvendo

a quebra de granadas em plagioclásio+opacos+homblenda não

são raras. Nas rochas cálcio-silicáticas a paragênese

diopsídio+flogopita é uma constante; 3) e 4)dobramentos mais

tardios, geralmente com plano-axial próximo da vertical, por ve-

zes gerando padrões de interferência; 5) zonas de cisalhamento

geralmente transcorrentes tardias e mais frias. No extremo oeste

ocorrem granodioritos, moTIZOe sieno-granitóides em meio a gnais-

ses e migmatitos com pouca homblenda e quantidades variáveis

de biotita (Complexo Santa Quitéria). Alguns biotita-granitóides

apresentam foliação tênue e em alguns casos são isótropos. Sto-

cks menores isótropos não são descartados, pois são comuns mais

a oeste e são sugerido por anomalias gamaespectrométricas posi-

tivas tendendo a formas circulares. Composicionalmente trata-se

de um arco Neoproterozóico tardi a pós-tectônico formado em

sua maior parte às custas da crosta Paleoproterozóica presente em

toda a região do Ceará central.
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CHARNOCKITES IN SOUTHEASTERN BRAZIL :
DIFFERENCES, SIMILARITIES, AND SIGNIFICANCE

Asit Choudhuri1, Dailto Silva', Jacinta Enzweiler1, Gergely Szabó2
,
Instituto de Geociências-UNICAMp, Campinas 2 Instituto de Geociências -USp, São Paulo

It is well known that the Neoproterozoic Brasiliano - Pan-Afri-
can event witnessed granulite facies metamorphism in different parts
ofGondwana, leading eventuallyto continental break-up along these
high-grade belts. Here we draw attention to chamockites in southe-
astem Brazil, scattered in regional high-grade terranes and empla-
ced under granulite facies conditions. Not ali rocks of granulite fa-
cies terranes are chamockites, and this rock name refers to suites of
quartz- feldspar rocks with hypersthene, with or without clinopyro-
xene. This includes chamockites with mesoperthite, enderbites,
hypersthene quartz syenites, and alaskites.

Their varied mode of occurrence in high-grade terranes - from
massive coarse-grained igneous textured rocks to gneisses that are
syntectonic masses, to strongly sheared types near fault zones, cou-
pled with their texture and mineralogy, implies deep crostal empla-
cement . Thus the concept of "granulitization" is a relative tenn,
and the metamorphic fabric of these rocks will depend on the de-
gree of deformation to which they were subjected. The textural re-
lations of the constituent minerais at times preclude a superimposi-
tion of granulite facies deformation and imply a syntectonic empla-
cement instead. Ali these varieties and gradations can be found in
southeastem Brazil, as for example the chamockite bodies in the
states ofSão Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro and Espirito San-
to. The metamorphic belts where these rocks occur are characteri-

sed by high temperature and medium pressure, indicating high ge-
othermal gradients. The widespread granitic magmatism in the Bra-
siliano Cycle is therefore not accidental. It is therefore entirely pos-
sible that chamockite magmas were generated as a result of intense
heating of lower crustal rocks during this cycle. The high thel1Tlal
gradient caused partial melting of different source rocks, and as a
result the chamockites of this region, even though similar in many
respects, show some differences in their compositions. Some of the
high-K chamockites that contain only orthopyroxene and lack cli-
nopyroxene may have had sedimentary precursors, as in the case of
the gamet-bearing enderbites ofthe Nilgiri Hills in India. Magma-
tic features such as intrusive character and textures are in accord
with their origin as melts that may have been derived by partial
melting of metasedimentary protoliths in the deep crust.

It is significant that, as along other Gondwana sutures, such as
those that separate cratons from Pan-African mobile belts in Africa,
Madagascar, and India in the reconstructed supercontinent, here
also high thermal gradients prevailed. This contributed to crustal
weakening in the granulite belts and paved the way for the future
break-up of a larger land mass. So far, except for two contributions,
little attention has been paid to the chamockite-Brasiliano Cycle
connection in southeastem Brazil, and this cannot be overlooked in
the larger context of the break-up of Gondwana.

GEOLOGIA DA FOLHA SA.22-Z-C - TUCURUí

Francisco A. de Jesus F. Coêlho' ; Mário Ivan C. de Lima'; Pedro Edson Leal Bezerra',
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)! Divisão de Geociências do Norte

Este trabalho é parte integrante do Programa de Sistemati-
zação de Recursos Naturais, de caráter permanente do IBGE,
desenvolvido pela equipe da DIGEO/N.

A região em lide situa-se na porção sul-oriental do Cráton
Amazônico, nordeste do Estado do Pará, envolvendo terrenos
de idade arqueana, com retrabalhamento no Paleoproterozóico.
Limita-se a leste com rochas metassedimentares , fácies xisto
verde do Cinturão Móvel Araguaia-Tocantins do Neoprotero-
zóico, com derrames de basaltos , grauvacas na porção cratôni-
ca . Rochas intrusivas básicas mesozóicas, além de coberturas
sedimentares cretáceas, terciárias e quatemárias assomam nos
quadrantes norte e leste da folha em epígrafe.

No Cráton Amazônico o protólito é de idade arqueana, porém
com retrabalhamento por cisalhamento dúctil no Paleoprotero-
zóico, sendo tipificado pelo Complexo Bacajá e por seqüências
meta-vulcanossedimentares do Grupo Três Palmeiras. O primei-
ro é composto, essencialmente, por ortognaisses de composição
granodiorítica, granítica e quartzo-diorítica, com enclaves anfi-
bolíticos, a qual ocupa grande parte da região centro-oeste da fo-
lha, merecendo ressalto uma parcela a sudeste formada por gnais-

ses bandados e anfibolitos de provável origem sedimentar. Por
sua vez, o Grupo Três Palmeiras é constituida por metavulcanitos
félsicos a intermediários associados a metatufos, micaxistos, fili-
tos, quartzitos e formação ferrífera bandada. Tal unidade denota
uma foliação metamórfica orientada segundo ONO-ESE ao pas-
so que na unidade basal, Complexo Bacajá, são marcantes zonas
de cisalhamentos com orientação, amiúde, NE-SO. Cortando o
Complexo Bacajá assoma o Granodiorito Anapu , sin a tardi-tec-
tônico em relação ao Paleoproterozóico e com a presença de xe-
nólitos de anfibolitos. O mesmo é formado por granodioritos e

tonalitos de granulação média a grossa e coloração cinza. Ocorre
também o Granito João Jorge, tardi a pós-tectônico em relação ao
Paleoproterozóico e com a presença de xenólitos da seqüência
meta-vulcanossedimentar do Grupo Três Palmeiras Recobrindo a
porção cratônica na zona lindeira com o Cinturão Móvel Ara-

guaia- Tocantins afloram os litotipos do Grupo Tucuruí, caracteri-
zados por basaltos amigdaloidais da Formação Caraipé e grauva-
cas de granulação fina da Formação Morrote, ambos de idade ne-
oproterozóica. O Cinturão Móvel Araguaia- Tocantins representa-
se por metas sedimentos com orientação meridiana da Formação
Couto Magalhães composto por filitos ardosianos, com intercala-
ções quartzíticas e rochas carbonáticas associadas. O limite desta

unidade com o Cráton Amazônico é de caráter tectônico , devido
a existência de falhas de empurrão com vergência dirigida para o
cráton. O magmatismo básico mesozóico está representado pela
Suíte Intrusiva Penatecaua sob a forma de diques de diabásios e/
ou gabros, com textura fatÍerítica, localmente porfirítica. Cober-
turas sedimentares cretáceas, terciárias e quatemárias dispõem-se
nas porções norte e leste da folha estudada. A Formação Alter do
Chão, de idade cretácea, aflorando essencialmente nos vales do
rios e formada por arenitos, siltitos e argilitos caulínicos com lei-
tos conglomeráticos. Coberturas Detríto- Lateríticas Paleogênicas
representam uma zona de aplanamento formada por lateritos de
natureza aluminosa e ferruginosa que sustentam os chapadões da
região. Coberturas sedimentares atinentes a Formação Barreiras e
Pós-Barreiras, de idade quatemária, dispõem-se na estrada de
Tucuruí-Breu Branco, com destaque para os depósitos de areias,
enquanto que depósitos aluviais recentes e antigos afloram ao longo
das margens do rio Tocantins. Evidências de neotectônica foram
observadas em Tucuruí.
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OS CRATONS QUE COMPÕEM OS CONTINENTES AFRICANO E SULAMERICANO NÃO FORMARAM PARTE

DO SUPERCONTINENTE DE RODíNIA: EVIDÊNCIAS DA GEOCROLONOLGIA E DA GEOLOGIA DE CAMPO

Umberto G Cordani - Universidade de São Paulo
Al(redKroener- UniversitiitMainz

Pelas idéias mais aceitas a respeito do supercontinente de
Rodínia, este teria sido formado ao redor de Laurentia, durante a
orogênese Grenvilliana (1.3 - 1.0 Ga), pela acresção de todos os
fragmentos continentais existentes na época. A agregação de Ro-
dínia seria marcada pela colisão de tais fragmentos entre si e com
Laurentia, com a produção de diversos cínturões móveis, dos quais
as partes mais profundas teriam sido em seguida exumadas, fa-
zendo parte hoje de terrenos de alto grau tais como o Cinturão
Grenville da América do Norte. Discute-se neste trabalho se as
rochas do Mesoproterozóico e o início do Neoproterozóico de
África, Madagascar, Índia meridional, Sri Lanka e Brasil tiveram
alguma participação na formação e na fragmentação de Rodínia,
o qual é caracterizado com uma massa continental única e coeren-
te no período entre 1000 e 750 Ma. O primeiro argumento é que
não existem, nas exposições dos escudos precambrianos, grandes
áreas com arcos magmáticos intra-oceânicos de idade entre 1.O e
1.3 Ga. Dessa forma, não se conhecem volumes significativos de
crosta continental juvenil, formada no mencionado período, o que
significa que não há evidências conclusivas de importantes pro-
cessos de acresção ao longo das margens ativas de um suposto
supercontinente de Rodínia. Em segundo lugar, não há evidências
de episódios metamórficos de alto grau com cerca de 1000 Ma,
nos cratons do hemisfério sul, que poderiam ser relacíonados com
clisões continentais. Nos cínturões móveis do Mesoproterozóico,
como o Kibara ou Rondoniano-San Ignácio, os episódios tecto-
no-magmáticos são mais antigos que 1.3 Ga, e de qualquer forma
não incluem terrenos de alto-grau. Sistemas de dobramentocomo
Mayumbiano ou o Espinhaço na Bahia e Minas Gerais são relaci-
onados com a evolução de aulacógenos. As épocas principais de

tectonismo nas faixas móveis Sunsas do Craton Amazônico e Iru-
mide da África central coincidem com as da época Grenville, en-
tretanto em nenhum lugar dessas unidades foi registrado meta-
morfismo de alto grau. A faixa Namaqua-Natal, em que ocorrem
terrenos de alto grau, tem sua posição em relação a Laurentia ques-
tionada por evidências depaleomagnetismo. Terrenos com idades
Grenvillianas ocorrem também como fragmentos tectônicos em
domínios afetados pelo cilco orogênico Brasiliano/Pan-Africano,
entretanto não foram descritos nessas áreas casos de terrenos de
alto-gra. Alguns terrenos de alto grau ocorrem na faixa Moçambi-
que, em Madagascar, e em Goiás. Entretanto, em todos eles, data-
ções radiométricas recentes mostram que o seu metamorfismo é
Neoproterozóico, relacionado com os processos de aglutinação
do Gondwana. Em terceiro lugar, há evidência importante de
magmatismo granitóide de caráter juvenil no período 930-600Ma,
com idades modelo Sm-Nd TDM de 900-1100 Ma, e com quími-
ca calcio-alcalina predominante, sugerindo processos de margem
ativa relacionados com origem intra-oceânica, e processos tectô-
nicos de subducção B. os exemplos mais conhecidos de arcos
magmáticos juvenís, com tais características , são o Arco Mag-
mático de Goiás e o Escudo Árabe-Núbio, que sugerem a existên-
cia de um único grande domínio oceânico se vier a ser comprova-
da a sua ligação através de arcos magmáticos similarres associ-
ados ao Cinturção Farusiano da África ocidental. Se os proces-
sos distensivos que formaram tais bacías oceânicas, por volta de
900-1000 Ma, tiveram alguma relação com a fragmentação de
Rodínia, é necessário reconhecer que tal supercontinente , se de
fato existiu, teve vida eremera, muito mais curta do que se con-
sidera.

A ZONA DE CISALHAMENTO PATOS OU "SUTURA TECTÔNICA PATOS" NO DOMíNIO DA ZONA
TRANSVERSAL, PRovíNCIA BORBOREMA: SEU SIGNIFICADO NA COLAGEM NEOPROTEROZÓICA.

Ana Cláudia D. da Costa! (acdcosta@rc.unesp.br); Peter C. Hackspacher;
Elton L. Dantas3; Allen H. Fetter.
!. PG-GR/ IGCE/ UNESp,; 2.IGCE/UNESP; 3.IG/UNE. Apoio FAPESP (97/14146-2).

Os recentes dados isotópicos Sm-Nd em rocha total e U-Pb em
zircão de rochas a Norte e a Sul da Zona de Cisalhamento Patos
(ZCP), próximo à cidade homônima na Paraíba, Provincia Borbore-
ma (NE Brasil), indicam que eles podem representar elementos de
uma colagem de bloco-s cujas idades variam desde o Neoarqueano
até o Neoproterozóico. Diferenças nas idades a assinaturas crustais
ao longo da Zona de Cisalhamento Patos suportam hipóteses anteri-
ores de que esta feição tectônica é uma grande descontinuidade litos-
férica, que provavelmente representa uma sutura Neoproterozoica.

A Zona de Cisalhamento Patos é uma mega-estrutura de dire-
ção E-W gerada durante o evento Brasiliano. Embora os segmen-
tos a Norte e Sul da ZCP possuam características geológicas e iso-
tópicas distintas, a estrutura que os une foi gerada num evento pos-
terior, relacionado a formação do supercontinente Gondwana. To-
davia, os litotipos a Norte, denominado de Complexo Patos (Domí-
nio Rio Grande do Norte), são unidades de idade Arqueana - Pale-
oproterozóica (Costa et ai., 2001). Estas rochas, gnaisses e migma-
titos de natureza cálcio - alcalina, parecem ser representantes dire-
tos da formação do continente Atlântica, isto é, são descendentes da
colagem Transamazônica, em que as idades U-Pb em zircão (valo-
res entre 2,2 Ga e 2,0 Ga) fornecem subsídios para esta interpreta-
ção. As unidades litológicas a Sul da ZCP são rochas de natureza
vulcano-sedimentar, ora designadas de Faixa Piancó - Alto Brígida
(Brito Neves, 1975) ora de Faixa Cariris Velhos (Brito Neves et aI.,
1995), as quais repousam sobre um embasamento também Paleo-
proterozóico. Os valores de T

DM
(Sm-Nd em rocha total) para estas

rochas a sul da ZCP variam de 1,7 Ga a 1,3 Ga, o que pode inferir

para os metassedimentos uma mistura de fontes deste intervalo ou
mesmo idade máxima de sedimentação. Os dados recentes U-Pb
em zircão de metavulcânicas intercaladas na seqüência sedimentar
Piancó- AltoBrígidavariamde 1,1Ga a 0,9 Ga (Kozuchet ai.,
1997), inferindo que pode ter se formado uma bacia sedimentar
com contribuição vulcânica durante um evento pré-Brasiliano. Uma
questão importante deve ser levantada, onde o limite de massas
crustais / blocos: o Lineamento Patos pode ter sido um anteparo
que deslocou na horizontal e também (em parte) na vertical porções
de terrenos. A comprovação de fuga de material lateralmente já foi
discutida (Hackspacher et aI., 2000), porém é necessário associar a
contribuição da fuga na vertical, que estaria relacionada ao proces-
so de transcorrêncía/transpressão do final do Brasiliano, e que con-
seqüentemente destaca lado a lado duas entidades de tão diversifi-
cada evolução.
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o ARCABOUÇO ESTRUTURAL DOS GNAISSES LAGOA REAL NA PORÇÃO SUL DO CORREDOR DO
PARAMIRIM (BA): EVIDENCIAS DO ENVOLVIMENTO DO EMBASAMENTO DO CRÁTON DO SÃO

FRANCISCO DURANTE A INTERAÇÃO BRASILlANA ENTRE O CORREDOR DO PARAMIRIM E A FAIXA

ARAÇUAí. OESTE CONGO

Simone C. P. Cruz (DEGEO/EM/UFOP) ; Fernando F. Alkmim (DEGEO/EM/UFOP)

A Suíte Lagoa Real, constituída por granitóides com idade de
colocação em tomo de 1.7 Ga, ocorre no Vale do Paramirim, entre
os paralelos 13° 20'S e 14° 30'S. Essa suíte engloba as rochas
denominadas genericamente de Granito São Timóteo e um con-
junto de álcali-gnaisses gerados no curso de uma deformação com-
pressional sin-metamórfica, cujos elementos são aqui descritos.
A idade dessa gnaissificação ainda é, porém, bastante controversa
na literatura. Os contatos oeste e leste dos Ganisses Lagoa Real
com as rochas do embasamento se fazem através de zonas de ci-
salhamento dúctil-rupteis a dúcteis, de caráter reverso. Nelas fo-
ram reconhecidas duas famílias de estruturas deformacionais que
representam dois campos cinemáticos distintos. A primeira en-
volve uma foliação milonítica (S ), em geral paralela ao banda-
mento metamórfico dos gnaisses~ De uma maneira geral, a sua
orientação fica em tomo de 257/41. O ângulo e o sentido de mer-
gulho são, entretanto, amplamente variáveis. Regionalmente, a
foliação S delineia um conjunto de anticlinais e sinclinais com
limbos inv~rtidos e vergente para leste. A chameira desses dobra-
mentos orienta-se segundo 343/02. A lineação de estiramento mi-
neral associada à foliação Smé bem marcada pelo anfibólio e pela
biotita. De norte para sul, há uma variação na média da sua orien-
tação, desde 255/40, na região compreendida entre as cidades de
Paramirim e ltanajé, passando por 235/40, entre ltanajé e Caetité,
220/35 entre Caetité e Ibiassucê, até 190/33 entre as cidades de
Caculé e Ibiassucê. A segunda família de estruturas reflete uma
deformação extensional e se manifesta através da nucleação de
fraturas de cisalhamento normais superimpostas à foliação Sm ou
da reativação normal de zonas de cisalhamento reversas previa-

mente nucleadas. A análise microestrutural revelou que, de norte
para sul, existe um aumento gradativo na temperatura do meta-
morfismo sindeformacional. A norte, predominam o microfratu-
ramento e a sericitização do feldspato alcalino, enquanto que na
porção central e sul predominam os processos cristal-plásticos
envolvendo os feldspatos e o quartzo. Em função da natureza,
posição espacial e significado cinemático das estruturas presen-
tes, dois domínios estruturais distintos foram caracterizados na
área de ocorrência dos tectonitos da Suite Lagoa Real. O Domí-
nio I, localizado entre as cidades de Paramirim e Caetité, é mar-
cado por uma tectônica reversa ITontal, associada a um transporte
para ENE. Elementos deste domínio afetam também os metasse-
dimentos do Supergrupo Espinhaço na borda oeste da Chapada
Diamantina. O Domínio 2, compreendido entre as cidades de
Caetité e-Caculé, é caracterizado por um conjunto de zonas de
cisalhamento reversas destrais, associadas a transporte para NE.
Estes elementos estão também registrados nos metassedimentos
do Grupo Macaúbas que afloram ao longo da serra Geral, no ex-
tremo sul do Corredor do Paramirim. Além disso, no bloco do
embasamento situado no limite entre o Cráton do São Francisco e
a Faixa Araçuaí, existe um bandamento gnáissico, cujos elemen-
tos estruturais também indicam transporte de massa para NE. Desta
forma, fica claro que o substrato do Cráton do São Francisco na
região do Vale do Paramirim absorveu de forma bastante peculiar
a deformação que afeta as unidades de cobertura durante a edifi-
cação do orógeno Araçuaí-Oeste Congo. Ao se envolver no pro-
cesso deformacional sinmetamórfico os granitos São Timóteo de-
ram origem aos Gnaisses da Suíte Lagoa Real.

EVOLUÇÃO GEOLÓGICA DA REGIÃO DA CACHOEIRA DO QUEIMADO,

NW DE MINAS GERAIS

Bruno Corrêa DacontF; Ricardo Diniz da Costa' e Romildo Dias Moreira Filho2,
- IGC/UFMG; 2

- CEMIG

Em recente estudo de mapeamento geológico da região da Ca-
choeira do Queimado, entre a Faixa Brasília e o Cráton São Fran-
cisco, foram identificados terrenos pré-cambrianos e cenozóicos
das seguintes unidades estratigráficas: Formação Paracatu (Grupo
Canastra), Subgrupo Paraopeba (Grupo Bambuí) e os Depósitos de
Chapada. No levantamento desta área, de aproximadamente 70km2,
observou-se dois diferentes domínios estruturais. O mais antigo é
observado nas rochas metamórficas do Grupo Canastra e é caracte-
rizado por dobras decamétricas a quilométricas de eixos (NE/SW)
sub-horizontais ou de baixo caimento e superficies plano-axiais sub-
verticais, eventualmente recortadas por lineamentos estruturais di-
versos. A superficie planar de maior evidência neste domínio é uma
foliação de aspecto milonítico, penetrativa, de direção preferencial
N30W e mergulho de 60° para SW, sendo esta orientação paralela a
sub-paralela à estratificação original. Localmente apresenta feições
mais intensas de milonitização, desenvolvendo estruturas do tipo
S-C e lineação de estiramento mineral (micas). Os metassedimen-
tos pelítico-siliciclástico-carbonáticos do Grupo Bambuí compõem
um segundo domínio estrutural, que apresenta dobras isocIinais com
eixos de direção SSE e vergência para ENE. Estas dobras são trun-
cadas por grandes alinhamentos de direção EW, às vezes caracteri-
zados como rampas ITontais mergulhando para sul e com transpor-
te de massa para norte. Apresenta também dobras de fluxo, assimé-
tricas e de eixos com forte caimento. A foliação de aspecto miloní-

tico, plano axial das dobras isocIinais, tem direção predominante-
mente N30W e mergulho 48-60° para Sw. Localmente, a foliação
mergulha para NE, evidenciando charneiras destas dobras. A dife-
rença entre os dois domínios indica que a área foi submetida a dois
eventos tectônicos no pré-Cambriano. O primeiro afetou as rochas
do Grupo Canastra desenvolvendo dobramentos assirnétricos a aber-
tos de eixo SW e vergência para NW. Estas rochas foram submeti-
das a processos de metamorfismo de baixo grau, soerguidas e pos-
teriormente a uma fase erosiva intensa, funcionaram como emba-
samento para a deposição das rochas do Grupo Bambuí e como um
bloco rígido durante o Evento Brasiliano. Desta forma os metasse-
dimentos do Grupo Canastra "empurraram" os metassedimentos
da Bacia Bambuí contra o Cráton São Francisco, ao mesmo tempo
em que estes eram submetidos a processos de anquimetamorfismo
a metamorfismo de baixo grau. A deformação ocorre preferencial-
mente de W para E, em direção ao Cráton sendo caracterizada por
dobramentos isoclinais de eixo aproximadamente SSE com ver-
gência para ENE. Após os eventos do Proterozóico, deformações
cenozóicas aproveitaram as descontinuidades antigas gerando es-
truturas deformacionais como falhas transcorrentes. Atualmente a
área encontra-se em intenso processo de dissecação, onde fenôme-
nos como "águas emendadas" e eminentes capturas de drenagens
são notavelmente observadas. A ausência de sedimentos nas princi-
pais drenagens corrobora esta assertiva.
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ESTRATIGRAFIA DA CACHOEIRA DO QUEIMADO,
EXTREMO NOROESTE DE MINAS GERAIS

Bruno Corrêa Daeonti/; Rieardo Diniz da Costa2 e Romildo Dias Moreira Filho3
/

~ IGC/UFMG; 2 _ IGC/UFMG; 3 - CEMIG

Na região da Cachoeira do Queimado três grandes unidades

litoestratigráficas foram individualizadas de acordo com critérios

litológicos e feições estruturais levantados num mapeamento ge-

ológico escala 1:25.000. A área enquadra-se no contexto geológi-

co da região limítrofe entre a Faixa Brasília e o Cráton São Fran-

cisco e é limitada pelas latitudes 16°11 '00" e 16°15'00"S e pelas

longitudes 47°17'30" e 47°22'30''W na FOLHA SE.23-V-A-1I,

perfazendo um total de 70km2. Foram descritos 195 pontos e amos-

trados 59. A unidade mais antiga é constituída por filitos e quart-

zitos considerados neste trabalho como pertencentes à Formação

Paracatu do Grupo Canastra. As rochas filíticas constituem mais

de 90% da unidade e são compostas por finas palhetas de mica e

quartzo, apresentam-se laminadas, quebradiças, untuosas ao tato

e tem uma coloração avermelhada, localmente cinza prateado. A

laminação plano-paralela é a estrutura primária mais evidente,

encontrando-se localmente dobrada, na escala centimétrica, com

eixos de direção variável em vários pontos. Já as rochas quartzíti-

cas são encontradas como afloramentos descontínuos dando ori-
gem às cristas dos morros e são compostas predominantemente

por grãos de quartzo recristalizados de granulometria areia média

à grossa, e possuem uma coloração cinza esbranquiçado, às vezes

rosada. Estas rochas apresentam um aspecto maciço devido ao

desenvolvimento de uma estratificação em leitos decimétricos.

Localmente aparecem pequenas drusas com cristais centimétri-

cos de quartzo bem desenvolvidos. Sobreposta discordantemente

a unidade anterior, por contato erosivo, encontra-se uma sucessão

de rochas metassedimentares individualizadas em três fácies lito-

estratigráficas: uma pelítica-siliciclástica (metapelito), uma pelí-

tica-siliciclástica-carbonática (metamarga) e uma carbonática (me-

tacaIcário). Essa sucessão de rochas foi considerada como per-

tencente ao Subgrupo Paraopeba do Grupo Bambuí. A fácies pelíti-

ca-siliciclástica é constituída por rochas de granulometria fina
(argila e silte) composta essencialmente por argilominerais e
quartzo, localmente piritas limonitizadas aparecem. Tais rochas
podem ser classificadas como metassiltito argiloso e/ou metar-
gilito siltoso, dependendo da relação entre as frações granulo-
métricas de coloração variando entre o cinza claro, cinza esver-
deado e verde ardósia. Quando alterados apresentam uma colo-
ração ora avermelhada, ora amarelada. Texturalmente mostram-
se foliadas com uma foliação de aspecto milonítico; localmente
observam-se zonas de descontinuidades (talvez cisalhamento).
A fácies pelítica-siliciclástica-carbonática é semelhante a ante-
rior porém possui minerais carbonáticos (caIcita). Estes metas-
sedimentos possuem uma coloração cinza esverdeado; quando
alterados apresentam uma coloração ora avermelhada, ora ama-
relada. Texturalmente são semelhantes à fácies anterior, mas
ocorem localmente vazios concordantes com a foliação, prova-
velmente material carbonático removido. A fácies carbonática é
constituída por rochas compostas principalmente por minerais
carbonáticos microcristalinos (caIcita). Essas rochas apresentam
um aspecto textural laminado, sendo uma laminação bem de-
senvolvida caracterizada por aItemância de níveis com colora-
ção cinza claro e cinza escuro (esteira algal). Dobras de escala
centimétrica com eixo de direção variável ocorrem em quase
todos os afloramentos, localmente veios de caIcita recristaliza-
da (branca e/ou preta) aparecem cortando a laminação. Cobrin-
do as duas unidades encontram-se os Depósitos de Chapada que
são sedimentos inconsolidados de idade terciária, oriundos de
ciclos erosivos diversos e apresentam-se com natureza silto-ar-
gilosa, bastante plástica e porosa, contendo subordinadamente
frações arenosas. Localmente ocorre na base um nível de casca-
lho separando-o do solo sotoposto.

REGISTRO TECTONO-ESTRATIGRÁFICO DA FRAGMENTAÇÃO DE RODíNIA NA PORÇÃO CENTRO-NORTE
DO CRÁTON DO SÃO FRANCISCO: PRELÚDIO DO CICLO BRASILlANO.

André Danderfer (DEGEO/EM/UFOP;andre@degeo.ufop.br); Mareei Auguste Dardenne (IG/UNB) Apoio: FAPEMIG

Estudos regionais com ênfase em Tectônica e Sedimentação
permitiram identificar a existência de diversas bacias sedimen-
tares superpostas no domínio fisiográfico do Espinhaço seten-
trional, dentre as quais a bacia Santo Onofre; no contexto geo-
tectônico, esse domínio situa-se na porção centro-norte do crá-
ton do São Francisco e se dispõe ao longo do setor ocidental do
corredor do Paramirim. A integração de novos dados com o co-
nhecimento anterior, permitiu avaliar melhor ã evolução da se-
dimentação dessa bacia bem como seu significado geodinâmi-
co; o seu preenchimento materializa uma unidade limitada por
discordânciasregionais- o SintemaSantoOnofre-, traduzum
ciclo estratigráfico de Ia ordem e registra um importante evento
formador de bacia no segmento investigado. Após a sua instala-
ção ocorreram fases de embaciamento relacionadas com a de-
posição de rochas pelítico-carbonáticas do Grupo Bambuí, no
decurso do Criogeniano, entre 850 e 650Ma. O Sintema Santo

Onofre encontra-se em discordância erosiva e angular, ou mar-
ca uma clara descontinuidade deposicional com rochas subja-
centes do Sintema Sítio Novo, depositadas no Esteniano, entre
1,2 e 1,0Ga; já com o Grupo Bambuí o contato é feito por uma
aparente descontinuidade estratigráfica, marcada por mudanças
abruptas de processos e sistemas deposicionais. A assinatura
sedimentar do Sintema Santo Onofre é compatível com o desen-
volvimento de uma bacia sob regime tectônico transcorrente, ou
classificada mais apropriadamente como transtrativa dextral, de
acordo com os dados estruturais de campo. Ao longo da falha
normal-dextral do Muquém, borda principal dessa bacia, for-
maram-se hemigrábens que foram preenchidos principalmente
por fácies de granulação grossa a muito grossa, mediante siste-
mas fandeltaicos; essa sucessão foi cartografada na Fm. João
Dias. Ao longo do eixo principal da bacia, interpretada como
uma calha de teto desenvolvida a leste dos hemigrábens, o pre-
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enchimento é assinalado por intensas variações faciológicas, tan-
to verticais como laterais, com fácies de granulação muito fina a
muito grossa originadas por fluxos gravitacionais de sedimen-
tos de alta e baixa densidade, ou ainda hiperconcentrados; uma
parte dessa sucessão (definida toda ela na Fm. Boqueirão), é
interpretada como leques submarinos de talude, canalizados e
espraiados, e a outra parte, como de base-de-talude. Uma suces-
são de fácies de granulação muito fina a fina, mapeada na Fm.
Canatiba, ocorre no intervalo inferior do Sintema Santo Onofre e
corresponde aos depósitos de base-de-talude e de fundo de bacia.
Evidências geológicas sugerem uma possível correlação tempo-
ral do Sintema Santo Onofre com rochas da Fm. Bebedouro, na
chapada Diamantina, e fisico-temporal com parte do Grupo Ma-
caúbas, na porção central e meridional da serra do Espinhaço.
Com base nessa análise, foi possível verificar que esse unidade

representa o registro da fragmentação do supercontinente Rodí-

nia no Toniano, aproximadamente entre 900 e 850Ma; a inversão

principal sucedeu no evento Brasiliano, entre 650 e 550Ma, sem

indícios da ocorrência de uma inversão positiva anterior. Essa frag-

mentação é marcada pela instalação de uma bacia assimétrica pro-

funda ao longo de uma zona transcorrente, possivelmente tradu-

zindo um paleolimite de placa de interior continental. O mecanis-

mo motriz responsável pela sua abertura e configuração pode ser

relacionado com os processos que operaram nos limites de placas

convergentes, no caso podendo ser aqueles situados no domínio

tectônico da faixa Brasília; o quadro cinemático não condiz com

um mecanismo focal de ruptura crustal a partir de plumas manté-

licas. Esse evento marcaria o início do ciclo Brasiliano na região

estudada, porém sem evoluir para um "ciclo wilsoniano" comple-

to, com geração de crosta oceânica.

PROVENIÊNCIA DOS SEDIMENTOS GLACIOGÊNICOS E CARBONÁTICOS
NA FAIXA PARAGUAI BASEADOS EM ISÓTOPOS DE ND

Elton Luiz Dantas, Carlos José de Souza Alvarenga, Roberto Ventura dos Santos e Marcio Martins Pimentel.
Universidade de Brasília- Instituto de Geociências. Campus Darcy Ribeiro, 70910-900 elton@unb.br

A faixa neoproterozóica Paraguai ocorre como um cinturão
curvilinear de mais de 1500 Km circundando a borda SE do
craton Amazônico e consiste de uma espessa sucessão de sedi-
mentos glaciomarinhos, turbiditos, carbonatos e rochas detríti-
cas depositadas em um ambiente extensivo. A correlação estra-
tigráfica de rochas carbonáticas que capeiam seqüências glaci-
ais de idade Varengiana é usualmente dificultada pela ausência
de fósseis. Estudos isotópicos de Nd em sedimentos detriticos
podem ser aplicados para estabelecer não só parâmetro de cor-
relação como também identificar potenciais áreas fontes e suas
idades envolvidas durante os processos de erosão e sedimenta-
ção de uma determinada bacia. Assim um levantamento regio-
nal sistemático das características isotópicas de Nd de rochas de
todos os sistemas deposicionais relacionados à história evoluti-
va da Faixa Paraguai esta em progresso, com objetivo de identi-
ficar a proveniência dos sedimentos detríticos da bacia.

tos durante o seu preenchimento. Foram analisadas as qua-
tro grandes unidades litoestratigráficas identificadas na faixa.
(i) a unidade inferior composta de quartizitos e filitos perten-

centes a parte do Grupo Cuiabá; (ii) a unidade glaciogênica,
formada por diamictitos, arenitos e siltitos pertencentes a par-
te do Grupo Cuiabá e Formeção Puga; (iii) a unidade carboná-
tica da Formação Araras com pelitos caIcíferos, cIacários e
dolomitos e (iv) a unidade superior composta de arenitos, are-
nitos arcosianos e siltitos das formaçôes Raizama e Diamanti-
no. Nossos resultados demostram uma ampla variação das ida-
des modelo TDM. Uma fonte dominantemente Paleoprotero-
zóica (TDM entre 1,7- 1,8 Ga) e uma outra, menos importante,

de idade Mesoproterozóica (valores de TDM entre 1.4 e 1.5
Ga), são inferidas a partir das rochas detríticas. Idades modelo

mais antigas do que 2,0 Ga são encontradas em Poconé e nas
vizinhanças de Cuiabá, enquanto que as idades mais jovens
localizam-se entre as cidades de Jangada e Diamantino. As
rochas da unidade Inferior apresentam uma derivação a partir
de fontes Paleoproterozóicas com idades modelo TDM entre
2,0 e 1,9 Ga. Observa-se uma ampla variação de idade modelo
TDM para os turbiditos do Grupo Cuiabá depositados sob in-
fluência glacial, entre ca. 1,6 e 2,2 Ga, enquanto que os detri-
tos intercalados nos carbonatos da Formação Araras mostram
valores de TDM ao redor de 1.8-1.9 Ga. Os diamictitos com
ampla extensão areal na Faixa Paraguai têm derivação Paleo-
proterozóica, com idades modelo TDM de 2,1 Ga, enquanto
que alguns deles mostram valores de TDM de 1,5 Ga. A Uni-
dade Superior de arenitos é caracterizada por valores de idade
modelo TDM ao redor de 1,5 Ga, sugerindo a existência de
fontes mais jovens. A principal fonte para os detritos da faixa
Paraguai é o embasamento proximal do Cratón Amazônico,
predominantemente as rochas paleoproterozóicas da região do
Terreno Jaurú, que apresentam assinatura isotópica similar aos
sedimentos depositados nesta área. Aparentemente, áreas fon-
tes com características semelhantes ás rochas do Complexo
Santa Helena e da Suíte Intrusiva Rio Branco tem uma menor
contribuição como área fonte destas rochas. Uma fonte mais
antiga, representada pelos valores de idade modelo TDM de
2,2-2,3 Ga pode ser relacionada as rochas da Província Tapa-
jós, mais de 500 Km a norte da área estudada.
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GEOLOGIA E ISÓTOPOSDE ND DA REGIÃODO CABUGI,
PARTE CENTRAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Elton Luiz Dantas(J) Peter Christian Hackspacher
(2)

(1) Instituto de GeociênciaslUniversidade de Brasí/ia 70910-900. elton@unb.br
(2) DPMIIGCEIUNESP

A geologia das rochas do embasamento da Faixa Seridó-RN na
região entre Angicos e Lages é pouco conhecida e tem sido fre-
qüentemente correlacionada com os granitóides paleoproterozói-
cos do complexo Caicó na região homônima. Estudos preliminares
de campo associados com isótopos de Nd revelam que as rochas
desta região apresentam uma história evolutiva contrastante com o
que se conhece até o momento no terreno Rio Grande do Norte.

Predomina na área, uma monótona seqüência de migmatitos po-
lideformados e muito ricos em quartzo. Composicionalmente, vari-
am de homblenda biotita migmatitos a biotita migmatitos róseos com
leucossomas essencialmente graníticos. Intercalações de leucognais-
ses, anfibolitos e augen gnaisses porfiriticos são freqüentes.

Dados aerogeofisicos delimitam esta região como um bloco
crustal único com uma assinatura magnética e magnetométrica
distinta das demais rochas do embasamento presentes no TRGN.
Por sua vez, os elementos estruturais mostram que a tectônica é
dominante do tipo transcorrente no trend NE com empurrões
posteriores afetando as transcorrentes.

Rochas com assinatura isotópica arqueana com T
DM

entre
2,8 e 3,3 Ga são encontradas entre Lages e Pedro Avelino. Na

sua maioria são gnaisses migmatitos de composição granodiorí-
tica. A variação de idades modelo neste intervalo de tempo é
comum em rochas da região de Patos, a sul e do maciço São
José do Campestre, a leste do bloco Cabugi. Contudo, idades U-
Pb são requeri das para comprovar a hipótese de correlação en-
tre estes blocos. Grande parte dos ortognaisses granodioríticos á
graníticos mostram T

DM em tomo 2,56 Ga típicas do embasa-
mento do TRGN. Corpos de granitos intrusivos apresentam ida-
de modelo T

DM
em tomo de 2,2 Ga.

Nos consideramos que o bloco Cabugi como uma unidade
tectônica independente dos demais terrenos Paleoproterozóicos
existentes no TRGN acrescido ao mesmo durante o evento de
colagem Brasiliana que afetou a Província Borborema.

Agradecimentos: Bolsa CNPq (350788/91-0) e Fapesp (97/
14146-2) e laboratórios de geocronologia IG/UnB e DPM/
IGCE/UNESP

GEOLOGIA DO PARQUE ESTADUAL DA ILHA DO CARDOSO, CANANÉIA (SP)

Autores: Guilherme Denzin*, Matheus Palmieri*, Antenor Zanardo**
*Alunos do curso de graduação em geologia, IGCE, UNESp,Rio Claro
**Professor do Departamento de Petrologia e Metalogenia, IGCE, UNESP, Rio Claro

o Parque Estadual da Ilha do Cardoso - PEIC é uma uni-
dade de conservação administrada pelo Instituto Florestal da
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, com
aproximadamente 151 km2 de área, limitada a norte pela baia
de Trapandé, a leste e sudeste pelo Oceano Atlântico e a oeste
pelo canal de Ararapira. Compõem este trabalho, os dados ob-
tidos em aproximadamente quatro meses de trabalho de cam-
po (durante o período de janeiro de 2000 a julho de 2001), e
teve como objetivo executar o mapeamento geológico do PEIC
e, a partir desse levantamento, gerar subsídios para a elabora-
ção de roteiros geoturísticos e outras atividades de manejo do
parque. Devido às condições do terreno e vegetação, para a
coleta de dados de GPS, foi necessário empregar-se técnicas
especiais, como o arvorismo, que consiste na utilização de téc-
nicas de alpinismo e rapeI em árvores do estrato emergente
(realizado com todos os equipamentos de segurança indica-
dos). Os afloramentos são observáveis essencialmente nos to-
pos dos morros ,nos "costões" (onde a ilha é banhada pelo mar)
e nas drenagens, principais acessos ao interior da ilha. Os ter-
renos pertencentes ao PEIC estão inseridos no contexto geo-
morfológico da Serra do Mar, com cerca de 60% de sua área
constituída por morros, com cota máxima de 814 m. As rochas
aflorantes na Ilha do Cardoso, segundo trabalhos recentes, per-
tencem ao domínio geotectônico Paranaguá, servindo de em-
basamento para rochas sedimentares quaternárias e sedimen-
tos recentes que circundam a ilha, inclusive com estratos rela-
tivos à Formação Cananéia. Esses sedimentos, que somam cerca
de 32,5% da área total da ilha, foram subdivididos em quatro
unidades: depósitos marinhos atuais, que constituem as praias
e os cordões de restinga; depósitos fluvio-Iagunares, os quais
circundam toda a ilha; depósitos continentais recentes indife-

renciados geralmente não mapeáveis na escala 1:50.000 e de-
pósitos da Fm. Cananéia, constituídos por areias médias, com
estratificação planoparalela. Numa faixa alongada segundo a
direção E-W, na porção setentrional da ilha, afloram metas se-
dimentos de baixo grau metamórfico, representados por quart-
zo xistos, mica xistos, filitos, metarritmitos e lentes de quart-
zito. Mostram-se com a foliação principal E-W, com mergu-
lhos subverticais predominantemente para sul, transpondo e
dobrando um So' e posteriormente afetados por uma incipiente
foliação N-S, que em alguns locais se comporta como uma cIi-
vagem de fratura. Essas rochas perfazem cerca de 22,5% da
Ilha do Cardoso e em alguns pontos ocorrem entrecortadas pe-
los depósitos flúvio-Iagunares. Os metamorfitos são intrudi-
dos por rochas de natureza sienitóide (quartzo sienitos e quart-
zo monzonitos), constituindo um expressivo maciço que ocu-
pa 68Km2 da ilha (cerca de 45% da área total). Em muitos pon-
tos pode-se observar uma foliação de fluxo magmático, mar-
cada pelos feldspatos e máficos, bem como a presença de di-
ques sin-intrusivos. Esta intrusão impõe um metamorfismo de
contato nos metas sedimentos, sincrônico ao desenvolvimento
da foliação principal, com a geração de granada (provavelmente
almandina), cordierita, sillimanita e andaluzita, observando-
se também um certo grau de assimilação e fusão parcial. Tais
feições podem ser observadas nos pontos onde aflora o conta-
to entre as duas unidades litológicas, até aproximadamente 100
metros nos metassedimentos, nos quais, nos pontos mais dis-
tantes do corpo ígneo, ainda podem ser observadas estruturas
primárias.

Esses dois conjuntos litológicos proterozóicos são cortados
por diques básicos mesozóicos, intrudidos à época da abertura
do Atlântico sul.
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EVOLUÇÃO TECTONO- TERMAL DO COMPLEXO COSTEIRO
(FAIXA DE DOBRAMENTOS RIBEIRA) EM SÃO PAULO

Coriolano de Marins e Dias NetolColombo Celso Gaeta TassinarilJosé Munhá2

1- Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo; 2- Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Com o intuito de se estabelecer a evolução crustal e termo-
cronológica do Complexo Costeiro, no Estado de São Paulo,
foram realizadas análises isotópicas por diversos métodos em
distintos minerais, com temperaturas de fechamento diferentes.

O segmento da Faixa de Dobramentos Ribeira trabalhado inte-
gra os setores paraderivados a leste e ortoderivados a oeste, organiza-
dos segundo uma estrutura de cisalhamento dúctil em flor positiva,
cujo eixo, que se orienta ENE-WSW, aloja as principais ocorrências
dos corpos anfibolíticos que ocorrem no interior dos predominantes
gnaisses kinzigíticos. As rochas básicas intrusivas, que deram ori-
gem à estes anfibolitos se cristalizaram próximas de 580 Ma (U-Pb
SHRIMP), em estruturas tabulares ou em câmaras rnagmáticas se-
cundárias, sendo que, pelo menos a ocorrência de Boissucanga, ain-
da preserva as características litoquímicas de toleiítos continentais.

A determinação U-Pb, nos sobrecrescimentos dos cristais de-
tríticos de zircão, que ocorrem nos paragnaisses, em 570 Ma, re-
trata a proximidade entre o magmatismo básico e o ápice do pro-
cesso metamórfico regional, favorecendo a interpretação do am-
biente tectônico, como sendo uma bacia sedimentar de retro-arco,
sobre crosta continental. As áreas fonte envolveriam rochas dife-
renciadas entre o Paleoproterozóico e o Neoproterozóico.

O arco magmático, relativo à bacia de retro-arco acima men-
cionada, deve ter evoluido em uma época pouco anterior há 600
Ma, não tendo sido ainda caracterizadas rochas graníticas dife-
renciadas do manto superior no Neoproterozóico, que possam
representar um arco magmático juvenil neste período de tempo.
Os ortognaisses, que forneceram idades Rb-Sr próximas à esta

época e que apresentam indícios geoquímicos de rochas geradas
em ambiente de arco, possuem valores de eNd,calculados para
630 Ma, de -6 a -7, indicando a existência de um possível arco
magmático produzido por processos de fusão parcial de rochas
continentais pré-existentes.

A dinâmica convergente, geradora da Cordilheira Ribeira,
estabeleceu temperaturas de até 8000 C e pressões de cerca de
5,5 Kb, no Complexo Costeiro, cujo trajeto P-T-t foi acompa-
nhado através de estudos geotermobarométrícos.

As temperaturas, neste segmento crustal, indicadas pelos estu-
dos termocronológicos, se mantiveram em níveis elevados no in-
tervalo de 580 a 480 Ma, passando de 8000 C para 4500 C, com
urna taxa de resfuamento lenta de _30 CIMa. Este dado concorda
perfeitamente com as taxas de resfuamento estabelecidas através
das trocas difusivas FeÚMg, entre granadas e suas inclusões de
biotitas Após este período ocorreu um forte incremento no proces-
so de resfuamento das rochas deste complexo, interpretado como
uma expressiva fase de soerguimento regional, concordante com a
época em que atividades pegrnatíticas afetaram intensamente a área
de estudo, conforme indicado pelos dados isotópicos K-Ar.

A concordância do soerguimento do orógeno, identificado
no Complexo Costeiro e que pode ser extensivo à outros setores
da Faixa Ribeira, onde estudos neste sentido foram desenvolvi-
dos, com a instalação e preenchimento das bacias molássicas
Neoproterozóicas-Eopaleozóicas e das seqüências sedimenta-
res iniciais da Bacia do Paraná sugere, fortemente, a associação
entre estes processos geológicos.

CARACTERIZAÇÃO TECTONO-METAMÓRFICA DAS ROCHAS GNÁISSICAS DA PORÇÃO LESTE-NORDESTE
DO MACiÇO DA PEDRA BRANCA, JACREPAGUÁ, RIO DE JANEIRO RJ.

André Esteves - Programa de Pós-Graduação / FGEL - UERJ - aesteves@hotmail.com

Rubem Porto Jr - Grupo de Estudos em Petralogia! DG/ UFRuralRJ - rubemjr@ufrrj.br
Beatriz Paschoal Duarte - Tektos- DGRG / FGEL - UERJ - biapasch@uerj.br

A partir de mapeamento geológico-estrutural de detalhe
(I: 10.000) e da análise petrográfico-petrológica, incluindo a abor-
dagem microtectônica, verificou-se, na região leste-nordeste do
maciço da Pedra Branca, a ocorrência de uma seqüência de ro-
chas gnáissicas, agrupadas em duas unidades litoestratigráficas:
unidade paraderivada, mais antiga, representada por um biotita-
granada gnaisse interdigitado com lentes métricas a decimétri-
cas de rochas calcissilicáticas e anfibolitos; e unidade ortoderi-
vada, mais jovem, intrusiva, compreendida por granitóides pré
a sin-colisionais, de composição variando de tonalítica a graní-
tica, encerrando xenólitos anfibolíticos.

Quatro fases geométricas de deformação afetaram a seqüên-
cia gnáissica. A fase D, foi responsável pela geração da foliação
gnáissica S, penetrativa e de baixo ângulo (SSW e SSE), presen-
te em toda a seqüência. D2caracteriza-se pela conformação de
S, a partir da instalação de dobras assimétricas, recumbentes a
inclinadas, apertadas a isoclinais, de eixo NE, às quais associ-
am-se foliações plano-axiais e lineações de estiramento mineral
de mergulhos para SE. Estágios tardios desta fase são represen-
tados pela instalação de componentes de movimentação inver-
sa, responsáveis por efeitos da transposição S, + S2com conse-
qüente tectonização dos contatos entre as unidades supracita-
das. A fase D, é representada por dobras normais, suaves a aber-
tas, cujas superficies axiais apresentam mergulhos íngremes para
NW e SE e eixos com mergulhos suaves para NE e SW. Esta
fase marca a passagem para regimes transpressionais, caracteri-
zados por cisalhamento dúctil-rúptil de direção NE-SW e E-W e
componentes de movimentação direcional dextral preferencial

e sinistral subordinado. A fase D., de caráter dúctil-rúptil, gerou
zonas de cisalhamento subverticais de pequenos rejeitos com
direção NW-SE preferencial e NE-SW subordinada. A presença
de indicadores cinemáticos em espelho de falha é indicativo do
estabelecimento de sítios transtensionais em nível crustal mais
raso durante esta fase.

Dois pulsos metamórficos foram identificados e definidos
como etapas M, e Mz- A etapa

M"
contemporânea às fases de

deformação DI e D2' é caracterizada pela materialização das pa-
ragêneses minerais nas estruturas S, e S2ou S, + S2'A paragêne-
se plagioclásio + almandina + microclina + quartzo + biotita,
verificada no biotita-granada gnaisse, associada a feições típi-
cas de migmatizaçãoin situ, são indicativasde que foramatin-
gidas condições da facies anfibolito superior ou granulito. No
entanto, a ausência de ortopiroxênio na paragênese dos anfibo-
litos (plagioclásio + homblenda + biotita + almandina + quart-
zo) indica que condições francas da facies granulito não foram
atingidas. Assim, conclui-se que o auge do metamorfismo se
deu sob condições da facies anfibolito superior ou da transição
anfibolito-granulito. Leucogranitóides tipo-S (leucossomas gra-
natíferos) e tipo-I (Granito Utinga), gerados a partir da anatexia
das unidades para e ortoderivada, respectivamente, desenvolve-
ram-se durante os estágios tardi- D2. À etapa metamórfica M2'
relaciona-se paragênese gerada sob condições tipicamente re-
trometamórficas, contemporânea à fase de deformação D, e;
possivelmente relacionadas ao período tardi- a pós-colisional. E
representada, em todos os litotipos, pelo desenvolvimento de
muscovita, clorita, epidoto e carbonato.
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THE OLDEST ISLAND ARC OF RORAIMA STATE, BRAZIL - 2.03 Ga: ZIRCON SHRIMP U-Pb
GEOCHRONOLOGY OF ANAUÁ COMPLEX

Mário Sérgio G. Faria!, João Orestes Schneider Santos!, René Luzardo', Léo Afraneo Hartmann2,
and Neal J. McNaughton3 mabr@cprm-ma.gov.br

'CPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-BA; !Brazilian Geological Survey,
2Universidade Federal do Rio Grande do Sul,

3University of Western Australia

The Anauá Complex is exposed along the upper Anauá and
lower Novo Rivers and some secondary roads linked to Perime-
traI-Norte Highway in southeastern Roraima State, Brazil. It is
composed mostly by metatonalites, metadiorites, and metagrani-
toids with common mafic and ultramafic enclaves, which are in-
terpreted as formed in an island arc environment. Three main rock
units intruded the complex: stocks and batholiths of the Igarapé
Azul (1972 :J: 7 Ma) and Mapuera (1873 :J: 7 Ma) intrusive suites
and felsic volcanic rocks ofthe lricoumé Group (1892 Ma). The
Complex was considered the oldest unit (older than 1972 Ma) in
southeastern Roraima because of the relationships with younger
units, but it had not been dated before this investigation.

The Anauá Complex rocks are sub-alkalic and metalumi-
nous, with low ~O, Rb and Nb and high AIP3' CaO, MgO and
Sr contents. They show moderate REE fractioning, HREE de-
pletion, and discrete positive Eu anomalies (Faria et aI., 2001).
Chemically, they are comparable to calc-alkalic rocks of TTG-
type terrains. The dominant SI foliation is N63°E/34°SE, but an

S2 mylonitic foliation is superimposed locally.
A representative sample ofmetatonalite (MFI26) was col-

lected in the upper Anauá River for zircon SHRIMP U-Pb geo-
chronology. All selected zircons represent only one population
of 15 igneous crystals (Th/U=0.60-1.32), relatively U-poor (ave-
rage =130 ppm). One grain is excluded because of high lead
loss, and all remaining 14 grains group in a weighted mean 207Pb/
206Pb age of2028 :J: 9 Ma (MSWD=0.86). This is the oldest kno-

wn age in Roraima State and in the entire Western Amazon Cra-
tono The Nd model age (depleted mantle) is 2317 Ma and the eNd
value is -0.20. All these data are compatible with a mantle-deri-
ved source, with little crustal contamination or possibly no con-
tamination at alI. The magmatic age of2028:J: 9 Ma is compara-
ble to the age ofthe Cuiú-Cuiú Complex (2005-2030 Ma) from

. the Tapajós Domain in southwestern Pará State. Both units (Cuiú-
Cuiú and Anauá Complexes) are interpreted as formed in an is-
land arc environment, which represents the first accretionary
orogenic event ofthe Tapajós-Parima Orogenic Cycle.

EVIDÊNCIAS PARA RIFTEAMENTO NEOPROTEROZÓICO E CONVERGÊNCIA SUBSEQUENTE NA MARGEM
NOROESTE DA PRovíNCIA BORBOREMA, ESTADO DO CEARÁ: IMPLICAÇÕES PARA A FRAGMENTAÇÃO

DE RODíNIA E AAMALGAMAÇÃO DO GONDWANA OESTE

A.H Fetter!; T.s. Santos 2, ,J.N. Neto 3; Pc. Hackspacher!;, WR. Van Schmus4; E. Wernick!

!DPM-IGCE/UNESP, Rio Claro-SP - fetter@ms.rc.unesp.br; 2IG/UNICAMp, Campinas-SP; 3IG/UFC,

Fortaleza-CE; 4IGL/KU - Lawrence, KS - USA

Duas das maiores amalgamações continentais na história
geológica foram a formação do Rodínia em tomo de 1.1 a 1.0
Ga e a assembléia subseqüente de Gondwana durante o Neo-
proterozóico Superior e Cambriano Inferior. Evidências acu-
muladas indicam que o supercontinente Rodínia fragmentou
entre ca. 825 e 700 Ma e que muitas partes dele rejuntaram
entre ca. 625 to 540 Ma para formar o supercontinente Gon-
dwana. No setor noroeste Provincia Borborema (PB), no esta-
do do Ceará, datamos uma sequência Neoproterozóica, o Gru-
po Martinópole, em que a idade de deposição (ca. 777 Ma) é
coincidente com a fragmentação do Rodínia. Embora esta se-
quência tenha caraterísticas intercontinentais, evidências indi-
retas sugerem que, mais ao noroeste, a separação foi realizada.
Abaixo da Bacia do Parnaíba, sudeste o craton São Luis, da-
dos geofisicos indicaram a presenca de anomalias positivas que,
em reconstruções de Gondwana Oeste, estão alinhados com
uma cadeia de maciços máficos e ultramáficos na África Oes-
te. Como estes corpos de alta densidade parecem ofiolitos e
são associados localmente com complexos de arcos de ilha,
eles tinham sido interpretados como uma zona de sutura oceâ-
nica entre o craton África Oeste e os terrenos Pan Africanos ao
leste. Evidência que as anomolias gravimétricas embaixo da
Bacia do Parnaíba poderiam representar uma continuação des-
ta sutura é apoioada pela presenca de uma grande suíte batolí-
tica, o Complexo Santa Quitéria de ca. 622 a 590 Ma, localiza-
do ca. 200 km ao sudeste destas anomalias. Este complexo,
que tem um trend NE-SW e engloba uma área em tomo de

40.000 km2, é parecido com um arco continental. É composto
por uma grande variadade de litologias (dioritica à granitica) e
nas bordas tem sedimentos do tipo "fore-arc" e "back-arc".
Em adição, as assinaturas isotópicas de Nd no complexo são
bastante distintas em comparação com os outros granitóides
da PB, os quais fornecem tipicamente valores (TDM e epsilon
Nd) parecidos ao embasamento Paleoproterozóico que eles
intrudem. Contudo, as rochas do Complexo Santa Quitéria
mostram valores híbridos, sendo consistentes com misturas
entre embasamento e rochas juvenis Neoproterozóicas. Por-
que estes tipos de valores híbridos são observados em outras
suítes do tipo arco continental, faz-se a proposta de que o Com-
plexo Santa Quitéria é um exemplo (de um) que se formou
durante a amalgamação de Gondwana Oeste. A presença de
rochas volcano-sedimentares do Grupo Martinópole de ca. 777
Ma, das anomalias positivas embaixo da bacia do Parnaíba, e
do arco continental de Santa Quitéria de ca. 622-591 Ma apoi-
am a seguinte evolução: 1) que uma pequena bacia oceânica se
formou no noroeste da PB depois da fragmentação do Rodínia,
e 2) que uma convergência subseqüente entre o craton África
Oeste - São Luis e a PB provalvelmenteenvolveu subducção
(direção SE) embaixo da PB, antes da colisão entre os dois
blocos. Estas observações sugerem que o oceano Pharusiano
Neoproterozóico continuou até a America do Sul e que a amal-
gamação nesta região de Gondwana Oeste envolveu o fecha-
mento de um domínio oceânico em vez da convergência intra-
cratônica entre dois blocos crustais.

306



DOME AND KEEL TECTONICS IN THE ARAGUAIA BELT: FURTHER EVIDENCES FOR PALEOPROTEROZOIC
CRUSTAL ACCRETION IN THE EASTERN BORDER OF THE AMAZONIAN CRATON

Marco A. Fonsecaa; C/audinei G. Oliveirab
aDepartment ofGeology, Federal University ofOuro Preto, 35400-000, Ouro Preto, MG, Brazil b.Institute ofGeosciences,
UniversityofBrasilia, 70910.070, Brasilia, DF, Brazil

Several Archean blocks and Paleoproterozoic orogenic belts

were responsible for the origin of the older cratonic nuclei of

South America. This older crust is mainly exposed in the interi-

or of the cratonic nuclei of the Amazonian, São Francisco, West

African and and Rio de Ia Plata Cratons. Ali these cratonic blo-

cks carne together during the Neoproterozoic. Their collision

yielded the Brasiliano Orogens of South America during the

Gondwana Amalgamation.

The Araguaia Belt extends for over 1,000km along the eas-

tem border of the Amazonian Craton in central Brazil. It marks

the suture zone between the Amazonian and the West African

Cratons. Previous tectonic models in the literature consider the

belt to be evolved during the Brasiliano - Pan-African Orogeny

(750-570Ma). This Neoproterozoic age for the Araguaia belt is

constrained by Pb/Pb ages in veins that crosscut the metasedi-

mentary rocks ofthe Estrondo Group, the most important supra-

crostal unit ofthe belt.

Paleoproterozoic Pb-Pb ages and Rb/Sr age for gneisses and

migmatites in the southern portion ofthe Araguaia belt suggest, at

least, partial crustal accretion along the eastern border of the Ama-

zonian Craton during the Paleoproterozoic. However, the nature

and extension ofthis crustal accretion process is still unknown.

Structure of the Araguaia belt is represented by a general

north-south trend, with faults and folds verging to the west/nor-

thwest, towards the Amazonian Craton. This structural Assem-

blage resulted form a ESSE/NNW contraction. This older fabric

is truncated by north-south shear zones, that resulted from an

orogen parallel slip tectonics.

Eleven dome-like structures are recognized in the inner zone

(or internal zone) of the Araguaia Belt. These structures are re-

presented by basement domes surrounded by supracrustal rocks

ofthe Estrondo Group.

We have mapped one ofthese domes in detail, the Xambioá

dome, located in the central-northern portion of the belt. The

Xambioá dome is composed by basement gneisses and is sur-

rounded by quartzites ofthe Estrondo Group. Preliminary exam

did not show any evidence ofmetamorphic aureole. In addition,
high angle normal faults juxtaposes supracrustal/basement ro-

cks while there is remarkable compositional difference between

the material in the core and that one related to the external su-

pracrustal rocks.

The above described characteristics point out to a dome and

keel tectonic process as responsible for the development of the

Xambioá Dome. Restrlcted to the Archean and Paleoprotero-

zoic times, this kind oftectonic process is a further evidence for

Paleoproterozoic crustal accretion along the eastem border of

the Arnazonian Craton, although a Brasiliano overprint tecto-

nics can not be ruled out.

GRUPO CAMAQUÃ (NEOPROTEROZÓICO III-EOPALEOZÓICO): A COBERTURA ANOROGÊNICA DO ESCUDO
GAÚCHO NO RIO GRANDE DO SUL

A.R.S. Fragoso-CesarJ, R. Paes-de-AlmeidaJ, A.P.MR. Pelosj2, L. Janikian2, G.L.Fambrinj2

l-Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental IGc/USp, 2- Pós-Graduação IGc/USP e bolsista Fapesp. Trabalho

financiado pelos processos Fapesp 98/04510-1 e 00/07510-4

Estudos sistemáticos realizados pelos autores nas unidades
do Grupo Camaquã ~issertações de mestrado concluídas e
teses de doutorado em desenvolvimento-- vêm modificando
radicalmente as concepções vigentes, destacadamente aquelas
referentes à gênese deste grupo, como regra relacionada às ati-
vidades tardi- e pós-orogênicas do Ciclo Brasiliano, seja como
depósitos de antefossa molássica ou de bacias relacionadas às
movimentações de falhas transcorrentes durante este ciclo. Ma-
peamentos geológicos na escala 1:50 000, acompanhados por
estudos de evolução paleoambiental e análises de paleocorren-
tes, proveniência e estruturas rúpteis, têm evidenciado, no en-
tanto, que o Grupo Camaquã depositou-se em um sistema de
rifts intracontinentais continuamente reestruturado durante sua
evolução, com ausente ou muito limitada movimentação trans-
corrente. As relações de campo testemunham que esta deposi-
ção ocorreu indiscriminadamente sobre distintas paleogeografi-
as brasilianas, desde o complexo de subducção do Terreno Rio
Vacacaí até o Cráton Rio de La Plata, apontando para um evento
erosivo anterior à sua evolução.

A importância deste evento é destacada pelos seguintes ele-

mentos: (i) a primeira unidade do grupo -arenitos arcoseanos

fluviais da base da Formação Maricá, com seixos e calhaus es-

parsos, ou concentrados em lentes, porém sempre bem arredon-

dados, denotando ampla planície aluvial com margens distantes

(vide Pelosi & Fragoso-Cesar, neste congresso}-- ocorre sobre
estas paleogeografias marcadamente distintas sem apresentar

variações laterais notáveis; (ii) são comuns, ao longo de quase

toda coluna geológica, registros de ingressões marinhas -pla-

nícies de maré, presença de glauconita nos sedimentos e vestígi-

os icnológicos-, demonstrando que a região, apesar da ativida-

de vulcânica e plutônica do Súbgrupo Crespos, discordantemente

situado entre as formações Maricá e Santa Bárbara, encontrava-

se freqüentemente ao nível do mar, em contraposição aos mode-

los anteriores, que pressupunham que esta então constituía uma

cadeia de montanhas.

Estes elementos, associados ao caráter distensivo de sua bacia

-Rift Camaquã-, sugerem que suas unidades depositaram-se em
condições dominantemente marinhas e costeiras, em ambiente tec-

tônico anorogênico, marcando a cratonização da região que culmi-

naria com o desenvolvimento da fase sinéclise da Bacia do Paraná
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EVOLUÇÃO METAMÓRFICA DOS GRANULlTOS DA ZONA
DE CISALHAMENTO DE SOCORRO (SP)

Fernando Camargo Freitas; Caetano Juliani; Rafael Hernandes Corrêa-Silva
Departamento de Mineralogia e Geotectônica, Instituto de Geociências - USP.fcafreitas@yahoo.com.br

A Zona de Cisalhamento de Socorro (ZCS), localiza-se no
limite sul do Maciço de Guaxupé e representa a continuidade in-
fletida de ENE para NNE da Zona de Cisalhamento Ouro Fino.
Na ZCS afloram granulitos diversos, agrupados na unidade lito-
estratigráfica denominada informalmente de Suíte Metamórfica
Mostardas, inserida entre os gnaisses e migmatitos do Grupo
Amparo a oeste e os granitóides brasilianos do Complexo Socor-
ro a leste, devido aos empurrões de leste para oeste. Esta defor-
mação de baixo ângulo ocorreu nos estágios iniciais de desenvol-
vimento da ZCS, em condições de fácies granulito, que evoluiu
para fácies anfibolito alto e para uma zona de cisalhamento trans-
pressiva dúctil-níptil com direção NNE, dextrogira, com mergu-
lhos de ângulo médio. A evolução final da ZCS culminou com
cisalhamento níptil com altas taxas de deformação, que geraram
pseudotaquilitos. Foram identificados granulitos básicos, gnais-
ses chamockíticos e enderbíticos, granulitos alaskíticos, quartzi-
tos e sillimanita-granada-biotita gnaisses, em parte reequilibra-
dos durante a evolução da zona de cisalhamento. Algumas destas
rochas mostraram-se particularmente importantes no entendimento
da evolução metamórfica da área, como por exemplo, os granuli-
tos básicos, compostos predominantemente por clinopiroxênio e
granada mais grossos dispersos em uma matriz formada por an-
desina, homblenda, ilmenita, magnetita e quartzo. Estas rochas
exibem típicas texturas de descompressão, como coronas com
arranjos simplectíticos de bytownita e ferrossilita que separam as
granadas dos clinopiroxênios, formadas pela reação granada +
clinopiroxênio + quartzo ó anortita + ortopiroxênio, além de pseu-
domorfos de granada substituídos por andesina e ferrossilita for-
mados pela reação granada + quartzo ó ortopiroxênio + anortita,

onde o quartzo está presente como inclusões na granada. A condi-
ções de pressão e temperatura das assembléias pré-descompres-
são (granada-clinortopiroxênio-andesina), obtidas através de cál-
culos geotermobarométricos, indicaram pico bárico em 13 kbar a
780°C, que evoluiu para um pico térmico em 850 °C a 10,5 kbar.
Cálculos com os minerais formados pela descompressão, assu-
mindo-se equilíbrio com a borda da granada, resultaram em con-
dições de 7,8 kbar e 750°C. Os gnaisses chamockíticos e chamo-
enderbíticos são compostos por feldspatos, quartzo, ferrossilita e
hedenbergita, além de homblenda, biotita e, ocasionalmente, gra-
nada associada à ferrossilita. Os cálculos geotermobarométricos
nestas rochas através das associações granada-ferrossilita-plagio-
clásio e ferrossilita-hedenbergita-plagioclásio resultaram em con-
dições metamórficas ao redor de 770°C e 8,5 kbar. Cálculos geo-
termobarométricos nos sillimanita-granada-biotita gnaisses mos-
traram condições entre 3,5 e 4,0 kbar a 650°C, sugerindo reequi-
líbrio metamórfico associado ao magmatismo granítico. Esta hi-
pótese esta corroborada pela presença de porfiroblastos de grana-
da com alto teor de Mg (XM = 40% ), parcialmente substituídos
por biotita, sillimanita e plagioclásio devido a um metassomatis-
mo potássico rico em sílica. As rochas da Suíte Metamórfica Mos-
tardas mostram uma evolução metamórfica com trajetória no cam-
po P- T com sentido horário, cujo pico metamórfico situa-se entre
as fácies granulito e eclogito, compatível com uma zona de sub-
ducção e colisão continental. A descompressão isotérmica vincu-
la-se com o desenvolvimento da zona de cisalhamento de baixo
ângulo. O resmamento final em baixa pressão ocorreu em tempe-
ratura relativamente alta, devido à colocação dos granitos conco-
mitantemente ao desenvolvimento da ZCS.

CROSTA CONTINENTAL PALEOPROTEROZÓICA NO EMBASAMENTO DA PORÇÃO NORTE DA FAIXA
BRASíLlA: NOVOS DADOS SM-ND E U-Pb

Reinhardt A. Fuck1, Elton L. Dantas1, Márcio M. PimenteP, Nilson F. Botelho1, Sergio L. Junges1, Maria Helena B. M. Hollan-
dai, Renato Moraes2, Richard Armstrong3
1 Universidade de Brasília, Instituto de Geociências, 70910-900 Brasília
2 University of Maryland, Department ofGeology, College Park, MD 20742, USA
3 Australian National University, Research School of Earth Sciences, Canberra, ACT 0200

Três compartimentos crustais são reconhecidos nos terrenos
granito-gnáissicos do sudeste de Tocantins e nordeste de Goiás com
base em dados isotópicos Sm-Nd e U-Pb: i) na região de Porto
Nacional, a noroeste do Lineamento Transbrasiliano, ortognaisses
e granitos apresentam idades modelo TDMentre 2,0 e 2,3 Ga; em
conjunto com resultados prévios U-Pb emzircão de 2,13-2,14 Ga e
âNd(t) entre + 1,9 e+3, esses dados indicam que se trata de segmen-
to crustal juvenil paleoproterozóico. O Granito Areias foi datado
em 2054:1::14Ma. Idades modelo menores, entre 1,49 e 1,89 Ga,
foram determinadas em gnaisses e granitos a W e SW de Porto
Nacional, refletindo contribuição mais jovem introduzida durante a
orogênese brasiliana, como no caso do Granito Matança. ii) Entre
Silvanópolis e Santa Rosa do Tocantins, a sudeste do Lineamento
Transbrasiliano, amostras de gnaisse tonalítico e leucogranito apre-
sentam T

DM
de 1,26 e 1,3 Ga e idade U-Pb SHRIMP em zircão de

857:1::6e 852:1::8Ma, respectivamente. Este segmento neoprotero-
zóico é interpretado como parte do sistema de arcos magmáticos da
Faixa Brasília. Ortognaisses e granitóides coletados em seu prolon-
gamento para SW revelam idades modelo TDMde 1,01 Ga em Qui-
xaba, 0,85 e 1,26 Ga próximo de Alvorada do Tocantins e 1,44 Ga
ao norte de Porangatu, confirmando que o compartimento neopro-
terozóico se estende para Mara Rosa, onde o arco neoprotrozóico
foi originalmente reconhecido. A delimitação do terreno juvenil
neoproterozóico na região ainda não foi estabelecida, por falta de
cartografia mais precisa, mas ele se destaca como alto gravimétrico

caracteristico na integração regional de anomalias Bouguer. iii) O
compartimento oriental compreende os terrenos granito-gnáissicos
que constituem o embasamento da Faixa Brasília. Nele dominam
ortognaisses cortados por intrusões de granitos, dioritos e gabros.
Ocorrências de seqüências vulcano-sedirnentares (anfibolitos, xis-
tos diversos, quartzitos, formações ferríferas bandadas) são conhe-
cidas em Almas-Dianópolis e Conceição do Tocantins. A Forma-
ção Ticunzal (grafita xisto, quartzito, micaxisto, gnaisse) expõe-se
na região de Cavalcante-Campos Belos. Idades modeloTDM entre
2,7 e 2,8 Ga revelam que suas rochas são derivadas de fontes neoar-
queanas. Análises Sm-Nd realizadas em ortognaisses e granitóides
resultaram em idades modelo entre 2,24 e 3,11 Ga, mas a distribui-
ção aleatória desses valores não permite divisar, no momento, sub-
compartimentos com assih;;~ura isotópica específica. Chama a aten-
ção o número elevado de valores T

DM
siderianos, entre 2,3 e 2,5 Ga,

registrados em toda a região. Dados U-Pb (SHRlMP e convencio-
nal) em zircão revelam idades de cristalização dos protolitos em
2394:1::43,231O:J:69, 218O:J:12 e 2143:1::11Ma, confirmando que o
embasamento da Faixa Brasília foi construído no Paleoproterozói-
co, em mais de um evento de acresção crustal. Parte do domínio
tem caráter juvenil, mas a orogênese paleoproterozóica também re-
trabalhou material crustal arqueano. A assinatura isotópica identifi-
cada na região difere da que é conhecida no embasamento do Crá-
ton do São Francisco e pode ser comparada com a do embasamento
do Domínio Noroeste do Ceará na Província Borborema.
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IDADES MODELO TCMDOS GRANULlTOS DE PORTO NACIONAL-TO

Paulo Sergio De Sousa Gorayeb;Candido Augusto Veloso Moura
Centro de Geociências/Universidade Federal do Pará c.P. 1611. 66.075-110 Belém-Pará E-mail:gorayebp@ufPa.br.
c _moura@ufPa.br

A região de Porto Nacional, no Estado do Tocantins, tem
sido destacada no cenário geológico nacional pela ocorrência de
rochas de alto grau metamórfico do Terreno de Alto Grau de
Porto Nacional (TAGPN), em que reúne granulitos ortoderiva-
dos de composição variável, paragnaisses aluminosos, rochas
vulcano-sedimentares e granitóides anatéticos.

Os estudos geocronológicos Rb-Sr em rocha total e Pb-Pb
em zircão realizados nos últimos anos no TAGPN e em gnaisses
dos terrenos adjacentes, tem revelado a dominante influência de
uma evolução no Paleoproterozóico em detrimento às propostas
anteriores de evolução no Arqueano para a região. Entretanto, a
Su-Sudoeste desta região, domínios crustais do Neoproterozói-
co tem sido revelados no Arco Magmático de Goiás, aventando-
se a possibilidade de continuidade do arco em direção à região
estudada (Pimentel et aI. 1996)

Nesta oportunidade são apresentadas idades modelo Sm-Nd
de três amostras de rochas do TAGPN, obtidas no Laboratório
de Geologia Isotópica da UFPA (Pará-Iso), que correspondem
às mesmas amostras que, anteriormente, foram analisadas pelos
métodos Rb-Sr em rocha total e Pb-Pb em zircão (Gorayeb &
Lafon 1996, Gorayeb et aI. 2000), e que resultaram, respectiva-
mente nas idades 2,0-2,1 Ga e 2,12-2,15 Ga.

As análises isotópicas Sm-Nd de um kinzigito (PN-02.B),
um enderbito (PN-08.2) e de um granulito máfico (PN-02.A),

forneceram as seguintes idades TDM:2,55 Ga (kinzigito); 2,40
Ga (enderbito) e 2,95 Ga (granulito máfico). Os valores âNd
correspondentes, calculados para a idade de 2,15 Ga com base
no modelo de DePaolo (1981) foram: -1,56, +0,97 e +2,16, res-
pectivamente. A idade de 2,95 Ga obtida na amostra PN-02A
(granulito máfico) não tem significado no modelo adotado, uma
vez que a razão 147Smll44Nd (0,2) é superior àquela do CHUR
(0,1967). Amostras de rochas com razão 147Smll44Nd inferior a
0,16 são as mais apropriadas para o cálculo de idades TDM,

Considerando as idades de geração dos protolitos das rochas de
alto grau analisadas,pode-se interpretaras idades T

DM
de 2,40 e 2,55

como idade média de geração de crosta da região de Porto Nacional,
que teria ocoITido no limiar do Arqueano-inicio do Proterozóico. Os
valores de âNd de -1 ,56 e +0,97, obtidas para o kinzigito e enderbito,
respectivamente, sugerem uma contribuição de material juvenil para
os protólitos destas rochas de alto grau, com uma pequena contribui-
ção crostal. No caso do kinzigito a contribuição crostal é bem eviden-
te, uma vez que o valor de iiNd é negativo. Por outro lado para o
enderbito, embora o valor de iiNd (iiNd

215 c;.) seja positivo, essa con-

tribuição crostal é sugerida pela idade modelo bem mais antiga de
cristalização do protolito deste enderbito.

Com base nestes dados isotópicos, ainda que pontuais, su-
gere-se que a contribuição de crosta arqueana na região de Porto
Nacional, embora restrita, não deva ser descartada.

GEOLOGIA PRECAMBRIANA DA REGIÃO DE NOVA ERA, MINAS GERAIS, BRASil

L. B Guarnieri - Igc - DMG - uSP -, Pós-Graduação, lubguar@yahoo.com.br
JH.D. Schorscher- DMG - USp,hascho@usp.br

A região de estudo abrange em sua maior parte o município
de Nova Era e partes do município Antonio Dias, representando
um domínio do extremo NE do Quadrilátero Ferrífero, na zona
de transição do Cráton do São Francisco para o Cinturão Móvel
Atlântico. Compreende, assim, terrenos metamórficos policícli-
cos precambrianos de alto grau e de evolução arqueana a neo-
proterozóica/eopaleozóica, representando as continuações dos
principais conjuntos litológicos arqueanos e proterozóicos do
Quadrilátero Ferrífero: complexo TTG, greenstone belt Rio das
Velhas, metagranitóides 80rrachudos e Supergrupo Minas. Esta
pesquisa visa contribuir à petrogênese e evolução crustal pre-
cambriana da região, mediante levantamentos lito-estruturais e
estratigráficos de campo em escala 1:25.000, amostragem siste-
mática, estudos laboratoriais fotogeológico e de sensoriamento
remoto e mineralógico-petrográficos. Para tanto foram levanta-
dos vários perfis de direção geral NE, entre estes, o leito do Rio
Piracicaba, a Estrada de Ferro Vitória-Minas e a Rodovia 8R-
381, cortando com exposições praticamente contínuas as princi-
pais estruturas/unidades geológicas e demais feições estruturais
regionais. Os seguintes conjuntos litoestruturais e/ou estratigrá-
ficos foram assim reconhecidos e petrograficamente confirma-
dos: Metagranitóides Borrachudos (G8) e Metagranitóides
Foliados com Fluorita (MGF); os G8 transacionando para os
MGF num mesmo corpo em função da deformação e do meta-
morfismo regional progressivos; Gnaisse Monlevade (GnM),
compreendendo restos da seqüência vulcano-sedimentar arque-
ana Rio das Velhas metamórficos em fácies anfibolito e, eventu-
almente, rochas análogas proterozóicas, sendo gnaisses banda-
dos irregulares e hetereogêneos com variações sistemáticas en-
tre litofácies típicas: félsicas diversas, máficas anfibolíticas,
metapelíticas e cálciossilicáticas, ferríferas bandadas e metaul-
tramáficas por vezes com cromitítos pobres associados; Gnais-
se Bandado Heterogêneo, constando um biotita gnaisse atípico

com mobilizados de microclínio róseo e quartzo em veios e/ou
níveis com dobras e outras estruturas migmatíticas, que ocorre
quase sempre no contato GnM com G8/MGF, sugerindo ori-
gens tectono-metamórfico-metassomáticas; Metagranitóide Cin-
za Homogêneo, facoidal fino com intercalações de anfibolitos
pseudoconcordantes, e Metagranitóide Cinza Porfirítico e Por-
firoblástico hololeucocrático, facoidal grosso, com fenocristais
de feldspatos alcalinos róseos com sobrecrescimentos porfiro-
blásticos, podendo representar metagranitóides TTG retrabalha-
dos; Supergrupo Minas, reconhecido principalmente pelas ocor-
rências de rochas quartzito-itabiríticas com hematita das forma-
ções Moeda, Cauê e Cercadinho associadas; Diabásios Micro-
gábricos não-metamórficos pelo evento regional principal, ocor-
rem subordinadamente e intrudem em soleiras e diques isolados
os demais litotipos precambrianos. A NW e N da área, a estrutu-
ração é dada por falhamentos inversos de orientação geral NNE-
SSW, com mergulhos de ângulos baixos a médios para NW, de-
senvolvidos ao longo de contatos litológicos e litoestratigráfi-
cos e compartimentam os principais grupos litológicos (G8/
MGF, GnM e Spg. Minas) em faixas de mesma direção dos fa-
lhamentos. A E e SE, os mesmos pacotes litológicos encontram-
se dobrados, flexurados e cortados por falhas diversas. A SW e
S ocorrem falhas inversas de direção geral NE/SW e mergulhos
para SE. O metamorfismo regional principal é de tipo dínamo-
termal progressivo de fácies anfibolito médio a superior, varian-
do na área de W para E, da I' à 2' isograda da sillimanita (em
metapelitos). Os estudos fotogeológico e de sensoriamento re-
moto indicam na região 3 sistemas de falhas/lineamentos prin-
cipais com direções NNW/SSE, ENE/WSW e NW/SE, exercen-
do forte influência nos percursos das principais drenagens e na
morfologia da região. Os sistemas NW e NNW controlam tam-
bém a ocorrência e distribuição regional alinhada dos corpos de
diabásio.
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THE NEOPROTEROZOIC EVOLUTION OF THE PAJEÚ-PARAíBA FOLD BELT, BASED ON GEOCHROLOGICAL
AND GEOCHEMICAL DATA OF ITS GRANITOIDS

Ignez de Pinho Guimarães*, Adejardo F. da Silva Filho * and Cícera Neysi de Almeida***

*DGEO - UFPE Ignez@npd.ufpe.br; ** Departamento de Geociências - UFPB

More than 100 Ma ofsyn- to post-orogenic granitic magma-
tism have been recorded in the Pajeú -Paraíba Belt, Central Tec-
tonic Domain of the Borborema Province.

Geochronological, geochemical and isotopic data divided
the studied granitoids into 4 groups. The oldest studied granitoi-
ds (group I) are related to the peak of metamorphism of a flat-
lying event, associated with the convergence between the São
Francisco/Congo Craton and Westem African Craton. They are
medium to high-K cale alkaline granitoids with ages in the 620-
644 Ma range. Field relationships suggest that migmatization
took place syn- to post- intusion of the granitoids of group 1
and, are pre- 590Ma granitoid intrusions. Thus, the period 620-
590Ma could be associated with extensive migmatization in the
region. ln the South Domain ofthe Borborema Province, inten-
se migmatization occurred in this same time span.

Shoshonitic and high-K cale-alkaline granitoids, with U/Pb

zircon ages of581 Ma-590 Ma, mark the transition between the
flat-Iying event and the transcurrent event. They resulted from
partial melting of an enriched Paleoproterozoic mantle and are
associated with large volumes of K-rich diorite, suggesting a
period of significant magma accretion to the crust.

The final stage oflateral escape ofthe Brasiliano/PanAfri-
can convergence is marked by the intrusion of the ca. 570 Ma,
alkaline post-collision granites, generated by partial melting of
a granodiorite lower crust.

A-type post -orogenic extension related granites associated with
subvoleanic bimodal magmatism took place between ca. 520 Ma
and 540 Ma. They are contemporaneous with the deposition of
small sedimentary basin from north and Central Tectonic Domain
of the Borborema Province, probably resulting from an event of
rifting related to a widespread continental break up that took pla-
ce separating Laurentia and Baltica from Gondwana.

FROM SUBDUCTION TO LATE AND POST.COLLlSION SETTINGS: A RECORD FROM NEOPROTEROZOIC
SUCESSIVE MAGMATIC ACTIVITIES IN THE UPPER RIO NEGRO REGION (PR-SC), SOUTHERN BRAZIL

Ossama Mohamed HararaJ *, Miguel Angelo Stipp Basee, Oswaldo Siga Júnior,
u.3Universidade de São Paulo, Instituto de Geociências, *osmmh@ig.com.br

Recent detailed geological investigations in the upper Rio

Negro region led to identification of successive and distinct

magmatic activities occurred during the Neoproterozoic III, be-

tween 630 and 585 Ma. The geological units present in the area

are, the Paraná and Santa Catarina Gneiss-Granulite Terrane
(GGT), the Piên Mafic-Ultramafic Suite (PMUS), the Piên-Man-

dirituba Granite Belt (PMGB), and the Palermo Granite (PG),

Agudos do Sul Granite (ASG) and Rio Negro Granite (RNG).

The GGT is constituted by mafic and felsic orthogranulites me-

tamorphosed to granulite facies at 2060 :I:6 Ma (U-Pb rounded

zircon ages) and remained cool from 1800 Ma until Neoprotero-

zoic timcs, when was reworked by tectono-metamorphic colli-

sion events. The PMUS is an incomplete SSZ (Supra Subducti-

on Zone) ophiolite with serpentinized peridotites, serpentinites,

pyroxenites and high Cr-Ni tholeitic gabbros that crystallized at

631 :I: 17Ma (SHRIMPU-Pb zircon ages). Three high K cale-
alkaline I-type granite suites form the PMGB. The older granite

suite formed between 620 and 610 Ma (U-Pb zircon ages) is

constituted by magmatic epidote-free deformed quartz monzo-

diorites and granodiorites. The younger granite suite formed

between 605-595 Ma (U-Pb zircon and titanite ages) is constitu-

ted by magmatic epidote-bearing deformed quartz monzodiori-

tes, granodiorites and leuco-granodiorites. The third granite sui-

te is constituted by epidote-free deformed monzogranites. Trace

element contents ofthe epidote-free and epidote-bearing grani-

te suites are compatible with continental magmatic arc granites.

The isotopic (Sr, Nd) and lithochemical data show clear diffe-

rent signatures between the two granite suites. The K-Ar (bioti-

te) ages between 605 and 595 Ma of ali granite suites of the

PMGB indicate the collisional period during which the defor-

mation and cooling of PMGB occurred. The PG and RNG are

constituted by A-type monzo-syenogranites, PA-type quartz

monzonites/quartz syenites, monzogabbros and mafic and fel-

sic hybrid granitic rocks. The ASG is constituted by two-mica

A-type leuco-granodiorites. The granite rocks of the PG, RNG

and ASG present typical mineralogical, textura I and lithochemi-

cal characteristics of AlPA-type within-plate granites (WPG).

The monzogabbros present typicallithochemical characteristics

ofwithin-plate basalts (WPB) or continental flood basalts (CFB).

The crystallization (U-Pb zircon) ages for the A-type monzo-
syenogranites ofPG and RNG are 593:1: 12 Ma and 593:1: 6 Ma,

respectively, and the monzogabbros were crystallized and fast

cooled at 584:1: 7 Ma. The K-Ar (biotite) cooling ages for the

PG and RNG are between 580 and 570 Ma and represent the

end ofthe Neoproterozoic tectonic and magmatic activities. The

Neoproterozoic tectonic and magmatic activities in this region

represent a continuous magmatic response to geotectonic sce-

nery changes, from subduction to continental collision and to

late and post-collision extensional settings. The PMGB is a NW-

subduction related continental magmatic arco As a consequence

of oceanic crust consuming and the collision between thc PMGB

and the GGT, the PMGB was deformed and the PMUS obduc-

ted as remnants of oceanic crust, giving rise to the Piên- Tijucas

Suture Zone. The adjacent PG, RNG, and ASG were emplaced

in late to post-collisional extensional setting and formed as a

consequence ofunderplating and intraplating of mantle-derived

mafic melts that caused partial melting of lower crust and pro-

duction of A/PA-type granites, mixed partially with the intrapla-

ted mafic rocks. An appropriate geotectonic setting for these la-

ter tectonic and AlPA-type magmatic activities could be surroun-

ding this pre-sutured and delaminated region. Acknowledge-

ments: to FAPESP (Grants: 97/10964-2 and 98/2310-5)
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GEOCRONOLOGIA UIPb DO TERRENO ORIENTAL: IMPLICAÇÕES PARA A COLAGEM BRASILlANA NO
SEGMENTO CENTRAL DA FAIXA RIBEIRA

Monica Heilbron TEKTOS//UERJ heilbron@uerj.br Nuno Machado Geotop/UQAM machado.nuno@uqam.ca

o segmento central da Faixa Ribeira pode ser compartimen-

tado em quatro terrenos que guardam caraterística evolução tec-

tônica durante a Colagem Brasiliana: a) Ocidental, b) Klippe Pa-

raíba do Sul, c) Oriental e d) Cabo Frio. Dentre estes terrenos, o

Terreno Oriental é o menos estudado, tanto sob o ponto de vista

de dados geológicos básicos, como de dados geocronológicos. O

resultado de nossa investigação, indicou além da complexa estru-

turação interna, subdividida em três domínios novos tectônicos,

dados U/Pb ID-TIMS e LA-MC-ICP-MS que trazem contribui-

ções ao entendimento da evolução tectônica do Orógeno Ribeira.

O domínio Cambuci, estruturalmente inferior é constituido por

gnaisses e para-granulitos com lentes de mármore. Dados U/Pb

sugerem proveniência tanto do arco magmático neoproterozóico

(ca.623 Ma.), como do embasamento paeloproterozóico, até ago-

ra não identificado em superficie. Os metassedimentos registram

um episódio de alto grau neoproterozóico em ca. 609 Ma

O domínio Costeiro, recobre o anterior e é caraterizado por

gnaisses pelíticos e psamíticos que alojam intercalações de quart-

zitos. Idades 7/6 determinadas anteriormente por Laser-ablation

indicam contribuição, pelo menos em parte, de fonte paleoprote-

rozóica. Estes paragnaisses são invadidos e alojam os ortognais-

ses tonalíticos a granodioríticos do Arco Magmático Rio Negro.

Novos dados ID- TIMS indicam pelo menos duas etapas de gera-
ção de granitóides em ca. 792 Ma e 635Ma, indicando longa tem-

porada de subducção da placa São Franciscana sob a paleoplaca

do Terreno Oriental. Dois episódios de metamorfismo e magma-

tismo ca. 580-560 e 520-490 foram identificados. Diques e sills

de granitos de 480 Ma são o último registro neste domínio.

O domínio Italva, estruturalmente recobre o domínio Costei-

ro, e contrastantemente é constituído por uma associação metas-

sedimentar em fácies anfibolito, com hb-gt-bi-pagnaisses e anfi-

bolitos interestratificados com mármores calcíticos e rochas cal-

cissilicáticas. Dados U/Pb nos anfibolitos indicam idades de 840

Ma para a sedimentação do conjunto, que poderia representar tanto

restos da margem passiva proximal do Terreno Oriental,como uma

sequência back-arc. Um único episósio metamórfico ca. 520-500

Ma foi detectado. Os novos dados U/Pb do Terreno Oriental indi-

cam complexa e diacrônica evolução também entre os diferentes

terrenos do órógeno. Pelo menos dois episódios de geração de

rochas plutônicas relacionadas ao ambiente de arco marmático

cordilherano e três episódios metamórficos deixaram registro no

sistema U/Pb das diferentes unidades deste terreno. Integrando os

novos dados, com aqueles disponíveis para os outros terrenos do
orógeno, apresentamos uma proposta subdivisão de eventos para

a Colagem Brasiliana neste segmento do Orógeno Ribeira: I) 840-

790Ma- Individualização da microplaca hoje representada pelo

Terreno Oriental, com implantação do arco cordillerano I na sua

borda W e da bacia bacia back-arc Italva-Búzios na sua borda E,

individualizando o Terreno Cabo Frio; 2) 635-620 Ma- Geração

(continua??) do arco magmático 2 na borda W do Terreno Orien-

tal; 3) 609-560 Ma Colisão do Terreno Ocidental (Placa São Fran-

ciscana) com o Terreno Oriental em dois estágios metamórficos

importantes em ca 605 e 580-560 Ma; e fechamento da bacia fore

-arc (Klippe Paraíba do Sul e Domínio Cambuci) 4) 530-490 Ma

Fechamento da Bacia back-Arc (Orogênese Búzios no Terreno

Cabo Frio) e colapso do edificio orogênico com magmatismo bi-

modal associado (Terreno Oriental); 5) 480 Ma. Intrusão de gra-

nitos pós-tectônicos

GRANITOS PERALUMINOSOS DA PORÇÃO CENTRAL DA FAIXA RIBEIRA, ESTADO DE SÃO PAULO:
SUCESSIVOS EVENTOS DE RECICLAGEM DA CROSTA CONTINENTAL NO NEOPROTEROZÓICO

Valdecir de Assis Janasi, Adriana Alves, Silvio R.F. Vlach, Renato Jordan Leite
Instituto de Geociências, USp, São Paulo, Sp, CEP 05508-900.
Finaciamento: FAPESP (00/02509-8) e CNPq (bolsa PIBIC)

o Domínio Embu, na porção central da Faixa Ribeira no Es-
tado de São Paulo, abriga inúmeras ocorrências de intrusões gra-
níticas neoproterozóicas. Peculiar é a abundância de granitos mar-
ginal a francamente peraluminosos, que foram dezenas de ocor-
rências menores, e mesmo alguns batólitos, especialmente na re-
gião a leste da cidade de São Paulo. As variedades petrográficas
mais comuns incluem biotita granitos porfiríticos, biotita-musco-
vita leucogranitos brancos, e turmalina-granada granitos.

Datações U-Pb em monazita obtidas em anos recentes têm
revelado que, a despeito da similaridade petrográfica, esses gra-
nitos foram gerados em diversos eventos geológicos que se su-
cederam em um intervalo de ca. 230 milhões de anos, ao final
do Neoproterozóico.

As idades mais antigas, da ordem de 780 Ma, têm sido obti-
das em ortognaisses peraluminosos, alguns ricos em minerais
máficos e muscovita, e em alguns aspectos similares a típicos
granitos "s" (R.J. Leite, tese em preparação; S.R.F. Vlach, 2002,
submetido ).

Dados preliminares obtidos em monazitas do batólito Serra
do Quebra-Cangalha indicam idade de ca. 680 Ma, significati-
vamente mais alta que a do batólito Agudos Grandes, principal
manifestação do magmatismo cálcio-alcalino no domínio Embu

(610-600 Ma; Janasi et aI., 2001, J.S.Amer.Earth Sci., 14: 363-
376), ao qual se associam os leucogranitos peraluminosos tipo
Turvo, datados em 610 :f:2 Ma.

Diferentes manifestações graníticas de menor porte situa-
das no Domínio Embu a leste da cidade de São Paulo têm forne-
cido idades U-Pb em monazita no intervalo 580-590 Ma (maci-
ços Mauá, Mogi das Cruzes, Jaguari). Idade similar foi obtida
para a cristalização do batólito Natividade da Serra, no Domínio
Costeiro (587:f: 5 Ma; Vlach et aI., este Congresso). Essas ida-
des coincidem com o pico do magmatismo granítico da orogê-
nese Rio Doce na porção oriental da Faixa Ribeira (Campos Neto
& Figueiredo 1995; J.S.Amer.Earth Sci., 8: 143-162). Idades U-
Pb em monazita ainda mais jovens foram obtidas no maciço Santa
Branca, constituído por muscovita-biotita granitos com impor-
tante foliação de estado sólido, datados em ca. 550 Ma.

Contrastes geoquímicos-isotópicos importantes e sistemáti-
cos, especialmente nos valores de eN~ e no comportamento de
elementos como Th, U e os lantanídeos (+Y), indicam que os
magmas que deram origem a esses granitos resultaram da fusão
parcial em profundidades variáveis de segmentos distintos da
crosta, incluindo tanto o embasamento Paleoproterozóico-Ar-
queano como pacotes supracrustais mais jovens.
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IDADES U-Pb DE GRANITOS SIN- A TARDI-TECTÔNICOS

DO ARCO DEMARA ROSA, GOIÃS

Sergio Luiz Junges, Elton Luiz Dantas, Márcio Martins Pimentel, Jorge Henrique Laux
Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, 70910-900, Brasília-DF

o Arco Magmático de Goiás é constituído por seqüências
vulcanossedimentares e ortognaisses tonalíticos Neoproterozói-
cos com características isotópicas e geoquímicas semelhantes às
de rochas de arcos de ilha intraoceânicos. Na região de Mara Rosa
são individualizadas três faixas de rochas supracrustais, separa-
das por ortognaisses tonalíticos; as faixas leste e oeste, formadas
essencialmente por metassedimentos, e a faixa central, formada
por metavulcânicas básicas (anfibolitos). Idades absolutas U-Pb,
até então existentes na região, referem-se a: (i) ortognaisse tonalí-
tico entre a faixa leste e a central, com idade de 856+ 13/-7Ma e

TDMde 1,0Ga, (i i) granito deformado da mina de Posse, na faixa
leste, com T

DM
de 1,03Ga e idades U-Pb de 862:f:8Mapara zircões

e de 632:f:4Ma para titanitas metamórficas e (iii) dique de compo-
sição diorítica sin-tectônico intrusivo em metas sedimentos da fai-
xa central, com idade U-Pb de 632 :f: 6Ma.

Contudo, vários corpos graníticos sin-tectônicos, com de-
formação intensa concordante com a foliação NNE regional, e
corpos tardi- a pós-tectônicos, de composição gabro-diorítica e
granítica, carecem ainda de cronologia relativa. Neste trabalho
são apresentados dados U-Pb de zircões de três diferentes cor-
pos graníticos da faixa oeste da seqüência de Mara Rosa (um
veio granítico, um corpo sin-tectônico e um corpo tardi-tectôni-
co), bem como idade de zircões e titanitas do granito deformado
de Santa Tereza, a nordeste de Mara Rosa.

O veio granítico MR104B, no centro da faixa oeste, é sintec-
tônico, intrusivo em metassedimentos, deformado e concordante
com a foliação das encaixantes. Sua natureza é peraluminosa e a
TDMé de 1,6Ga. Três frações de zircões definem uma idade de
intercepto superior de 635:f:12Ma. O corpo sintectônico MR-164,

com cerca de 2Krn de extensão, afetado por zona de cisalhamento
transcorrente, na parte norte da faixa oeste, mostra seis frações de
diferentes populações de zircão que se alinham próximo ao inter-
cepto inferior, com idade de 648:f:34Ma. A idade de intercepto
superior (herança) é de ca. 2,2Ga. A primeira idade é interpretada
como a idade de cristalização do granito. A herança está de acor-
do coma TDMde 2,32Ga. O corpo tardi-tectônico MR-132, grani-
to Faina a sul da área, tem cerca de lOKrn de extensão e a defor-
mação é restrita às bordas. Sua natureza também é peraluminosa
e a TDMé de 1,05Ga. Diferentes populações de zircão são encon-
tradas nesta rocha. A grande maioria dos zircões mostram evidên-
cias de herança meso à neproterozóica (1,7 a 0,9Ga). Contudo,
uma população de zircões prismáticos é concordante, indicando a
idade de 570:1:16 Ma, interpretada como a idade de cristalização.
Zircões do corpo granítico deformado de Santa Tereza alinham-
se em uma discórdia cujo intercepto inferior indica a idade de
605:f:33Ma e mostram herança de idade Paleoproterozóica, con-
cordante com a TDMde 1,96Ga. Titanitas do mesmo granito são
concordantes, com idade 206Pbp38Ude 615:f: lOMa.

Os novos dados U-Pb mostram que importante evento de for-
mação de magmas graníticos crustais, de natureza peraluminosa,
marca o pico do evento deformacionaVmetamórfico do ciclo Bra-
siliano entre ca. 615-630Ma na região do Arco de Mara Rosa,
norte de Goiás. Intrusões pós- a tardi-tectônicas tais como a data-
da em ca 570Ma fazem parte de magmatismo bimodal, pós-pico
metamórfico, que provavelmente acompanhou o soerguimento e
erosão regionais. A comum herança mostrada pelos dados nos
granitos sintectônicos mostra que fragmentos de crosta continen-
tal mais antiga estão presentes em meio às rochas juvenis do arco.

DADOS ISOTÓPICOS DE Sm-Nd DAREGIÃO DE IPAMERI-CATALÃO, GOIÃS, SEGMENTO SUL DA FAIXA BRASíLIA

Percy B. W. Kleinl,2,3, Reinhardt A. FuckJ,4, Elton L. Dantasl.5, Simone M. G. C. Gioia 1,6

ILaboratório de Geocronologia, Instituto de Geociências, Universidade de Brasília; 2 Universidade Federal de Goiás - Campus

Catalão; 3Bolsista CAPES/PICDT, percy@unb.br; 4rfuck@unb.br; 5elton@unb.br; 6sgioia@unb.br

Na região de Ipameri-Catalão, o segmento sul da Faixa Bra-
sília compreende os seguintes compartimentos litoestratigráfi-
cos, de W para E, separados por importantes zonas de cavalga-
mento longitudinais, frontais ou tranpressionais, com vergência
para o Cráton do São Francisco:

i) Grupo Araxá, constituído de xistos pelíticos, quartzo xis-
tos, quartzitos micáceos, cloritóide-clorita xistos e calcixistos, ca-
racterizado por um imbricamento tectônico em nappes e empurrões
de baixo ângulo, vergentes para leste. Idades modelo de rochas si-
milares obtidas em outras áreas variam entre 1,0 e 2,3 Ga.

ii) Sequência Maratá, representada por anfibolitos, anfibó-
lio xistos, micaxistos, granada-estaurolita xistos, xistos féldspá-
ticos, rochas metavu1cânicas e sub-vulcânicas félsicos e grani-
tos associados, estruturados de forma similar ao Grupo Araxá.
Rochas félsicas foram datadas anteriormente em 794:f:1O Ma e
as idadesmodelo TDMse situam entre 1,73e 2,56 Ga. Feições
petrográficas e geoquímicas das rochas félsicas são típicas de
magmatismo tipo S, sincolisional.

iii) Ortognaisses de composição tonalítica a granítica for-
mam uma faixa com até 30 km de largura, disposta na direção
norte-sul. O metamorfismo é de fácies anfibolito, mas localmente
são identificados restos de paragêneses granulíticas. Intensa mi-
lonitização e alteração hidrotermal para rochas xistosas são co-
muns e os afloramentos são escassos em face do profundo in-
temperismo presente na faixa. Valores TDM entre 1,37 e 2,54 Ga

são indicativas de prováveis rochas plutônicas neoproterozói-

cas com participação importante de fontes crustais antigas.
iv) O Grupo Araxá reaparece a leste dos ortognaisses, com

características similares ao segmento ocidental referido acima.
Destacam-se adicionalmente fatias da sequência vulcanossedi-
mentar Rio Veríssimo (clorita xistos, anfibolitos, mica xistos,
quartzo xistos, xistos feldspáticos). Nessa faixa são comuns in-
trusões de granitos metaluminosos a peraluminosos alguns mi-
neralizados com cassiterita, datados em ca. 700 Ma e com TDM

entre 1,0 e 1,9 Ga. O Granito Pires Belo possui T DM = 1,29 Ga e

o Granito Davinópolis 1,52 Ga.
v) O Grupo Ibiá é constituído por clorita xis tos calcíferos e

sericita-clorita xistos de fácies xisto verde. A assinatura isotópi-
ca Sm-Nd obtida anteriormente revela participação de fontes
juvenis neoproterozócas na deposição de seus protolitos.

vi) O Grupo Canastra ocupa a porção oriental da área e cons-
titui-se na escama mais inferior do empilhamento tectônico.
Dominam clorita-sericita xistos, quartzo xistos e intercalações
de quartzitos, representando pilha sedimentar de mar raso, típi-
co de margem continental. Idades modelo entre 2,0 e 2,2 Ga
denunciam proveniência de fontes situadas no embasamento do
Cráton do São Francisco.

Os dados isotópicos Sm-Nd obtidos nos ortognaisses da re-
gião de Ipameri-Nova Aurora são similares aos do Complexo
Anápolis-Itauçu e, como este, podem representar a raiz de um
arco magmático neoproterozóico, estabelecido sobre uma mar-
gem continental pretérita.
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REAVALlAÇÃO DO SIGNIFICADO GEOTECTÔNICO DO CINTURÃO GURUPI

Evandro Luiz Klein1 e Candido Augusto Veloso Moura2
lCPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-BE 2UFPA eklein@amazon.com.br

o Cinturão Gurupi (CG), situado no norte-nordeste do Bra-
sil, é uma unidade geotectônica alongada segundo NW /SE que
bordeja o Cráton São Luís (CSL) em sua porção sul-sudoeste.
Constitui-se de seqüências vulcano-sedimentares metamorfi-
sadas dominantemente em fácies xisto verde (Grupo Gurupi),
intercaladas com gnaisses tonalíticos de fácies anfibolito lo-
calmente migmatizados (Complexo Maracaçumé), quartzitos
com granada e cordierita (Quartzito Marajupema) e corpos de
tonalitos retrabalhados tectonicamente (Tonalito Itamoari) ou
não (Granito Cantão). Granitóides peraluminosos / crustais
(Maria Suprema, Japiim, Jonasa, Ourém, Ney Peixoto) são
intrusivos nos conjuntos metamórficos, assim como o Nefeli-
na-Sienito Gnaisse Boca Nova. Os conjuntos metamórficos
apresentam-se, em sua maioria, com marcante estruturação
tectônica segundo NW /SE, definida pelo bandamento, xisto-
sidade e foliação milonítica das rochas, além de elementos li-
neares. Os granitóides peraluminosos mostram formas tanto
alongadas, quanto subcirculares e irregulares. Estruturas de
cavalgamento e transcorrentes são observadas no interior do
cinturão, o qual se articula ao CSL por uma grande desconti-
nuidade estrutural e geofisica (zona de cisalhamento Tentugal

- transcorrente sinistral). Baseado no fato de que as rochas do
Cinturão Gurupi apresentam uma assinatura neoproterozóica
com relação aos sistemas isotópicos Rb-Sr e K-Ar, enquanto
que as rochas do CSL possuem idades maiores do que 2,0 Ga,

esse cinturão tem sido interpretado preferencialmente como
uma Faixa Móvel Neoproterozóica (brasiliana). É correlacio-
nado com faixas móveis Pan-Afi-icanas que margeiam o Crá-
ton Oeste Africano (cuja continuação no Brasil é o Cráton São

Luís) e teria participado da amalgamação de blocos crustais
que levaram à formação do supercontinente Gondwana oci-

dental. Contudo, dados geocronológicos recentes (evaporação
de Pb em zircão, Sm-Nd) mostram que as rochas que constitu-
em o Cinturão Gurupi possuem idades de cristalização paleo-
proterozóicas (2,0-2,15 Ga, com zircões herdados arqueanos)
e idades modelo variáveis (até arqueanas). Litogênese neopro-
terozóica está restrita ao Granito Ney Peixoto (e, talvez, à ro-
cha alcalina Boca Nova, que não possui dado segundo esse
método). No CSL os granitóides calcico-alcalinos juvenis (2,15-
2,16 Ga) e vulcânicas (2,2 Ga) associam-se a ambientes de
arco magmático/subducção. No CG, presença de granitóides
peraluminosos, ausência de magmatismo calcico-alcalino, me-
tamorfismo reverso (pelo menos localmente), gnaissificação,
migmatização localizada e tectônica tangencial seguida e/ou
acompanhada de tectônica direcional (escape), sugerem coli-
são. Essas evidências, associadas aos dados geocronológicos,
permitem interpretar a região como palco da colagem diacrô-
nica (2,2-2,0 Ga) de arcos magmáticos, bacias vulcano-sedi-
mentares, fragmentos continentais juvenis e retrabalhados e
cinturões colisionais, participando da amalgamação de Atlan-
tica. Um desafio a ser perseguido é explicar o papel do "Bras i-
liano" na evolução regional, cuja existência é atestada pelos
sistemas Rb-Sr e K-Ar. A discussão acima mostra que a hipó-
tese de uma orogenia neoproterozóica tomou-se fi-agilizada.
Portanto, esses dados são interpretados preliminarmente como
produtos da abertura dos sistemas isotópicos, em escalas vari-
adas, provocada pela reativação tectônica de estruturas preté-
ritas do CG, com granitogênese apenas localizada.

GEOLOGIA DO MUNICíPIO DE DELFINÓPOLlS/MG

Sheila Klener; Jorge de Sousa*; Luiz Sérgio Amarante Simões**

* IGCE - UNESPIICEN - UFMT (Instituto de Ciências Exatas e da Terra (Pós-graduação) Universidade Estadual Paulistal
Instituto de Ciências Exatas e Naturais - Universidade Fed,Oeral de Mato Grosso) (sheilakj@bol.com.br);**DPMIUNESP
(Departamento de Petrologia e Mineralogia! Universidade Estadual Paulista (lsimoes@rc.unesp.br)

O município de Delfinópolis está inserido no contexto ge-
otectônico da porção sul da Faixa de Dobramentos Brasília,
onde são identificadas três unidades tectônicas neoproterozói-
cas, separadas por falhas de empurrão: Domínio Alóctone In-
terno (DAI), Domínio Alóctone Externo (DAE) e Domínio
Autóctone.

As rochas de Delfinópolis são atribuídas a dois destes
domínios estruturais: Domínio Alóctone Interno, denomi-
nado na região de Nappe de Passos, que abrange a maior
parte do município c Domínio Alóctone Externo, que na
região é composto por uma melange tectônica que inclui
rochas do embasamento e pelo Grupo Canastra. Este do-
mínio abrange uma estreita faixa no extremo norte do mu-
nicípio.

São reconhecidas nas rochas pré-cambrianas da região de

Delfmópolis, quatro fases deformacionais (DI' D2,DJ e DJ As
rochas do DAI apresentam uma foliação de baixo ângulo, e uma
lineação mineraVestiramento de orientação WNW. O transporte
para ESE é marcado por indicadores cinemáticos meso e ma-
croscópicos. Este transporte e a foliação principal estão relacio-
nados à fase D2.As rochas do DAE apresentam uma foliação de
alto ângulo de mergulho (60° - 80°) para SW, com lineação mi-

neraVestiramento paralelas ao DAI. Estas estruturas são inter-
pretadas como pertencentes à fase D2 geradas ao longo de uma
rampa lateral.

Nas rochas do DAI é reconhecido um gradiente metamór-
fico invertido, variando de fácies xisto verde médio até fácies
anfibolito superior. O DAE caracteriza-se por apresentar me-
tassedimentos metamorfisados em condições de fácies xisto
verde inferior.
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GEOLOGIA DA FOLHA SB,22- ARAGUAIA

Mário I. C. de Lima'; Francisco A. de J. da F. Coelho'; Pedra E. L. Bezerra';
Luiz O. G. Penalber " IBGE/ Divisão de Geociências do Norte

o IBGE, através Diretoria de Geociências, assinou um con-
trato de prestação de serviços com a Comissão de Implantação do
Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA), responsável pela
execução do Projeto SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazô-
nia), que tendo como referencial as interpretações na escala 1:
250000 do acervo do Projeto RADAM, objetiva a conversão para
meio digital das informações sobre recursos naturais da Amazô-
nia, atualizadas e estruturadas em um Sistema de Informações
Geográficas. Para a execução dos trabalhos na área da Amazônia
Legal Brasileira, a mesma foi dividida em 6 blocos de cartas na
escala 1:250 000, sendo que o Bloco V, recentemente concluído,
correspondepelo CIM, às folhas SB.22-Araguaia,SC.22- To-
cantins, SB.23- Teresina, SC.23- Rio São Francisco, SD.22 - Goi-
ás, SD.23-Brasília e SE.22 - Goiânia. Este trabalho sumariza os
resultadosobtidossobrea Geologiada FolhaSB.22- Araguaia,
que ocupa uma área de cerca 289 000 km2 , na região amazônica,
envolvendo, principalmente o Estado do Pará e parcelas dos esta-
dos de Tocantins e Maranhão. A Folha SB.22- Araguaia inclui
quatro importantes unidades geotectônicas : Cráton Amazônico,
Cinturão Móvel Araguaia- Tocantins, Bacia do Pamaíba e Bacia
do Grajaú. O Cráton Amazônico apresenta três domínios tectono-
estruturais bem definidos: Núcleo Arqueano Pau D' Arco, Cintu-
rão Móvel ltacaiúnas do Arqueano Superior e Cinturão Móvel
Bacajá do Paleoproterozóico. No Núcleo Pau D'Arco assomam
terrenos do tipo TTG e seqüências metavulcano-sedimentares do
tipo greenstone belt além de granitóides anorogênicos do paleo-
proterozóico. O Cinturão Móvel Itacaiúnas retrata marcante ori-
entação estrutural segundo E-O a ONO-ESE com vergência para

o Núcleo Pau D'Arco, tendo como litotipos gnaisses bandados,
granulitos seqüências metavulcano-sedimentares, granitóides es-
tratóides e coberturas sedimentares arqueanas. Coberturas de pla-
taforma relativas ao paleoproterozóico sob a forma de extenso
vulcano-plutonismo com sedimentos associados, ocupam exten-
sas áreas deste domínio tectono-estrutura!. De igual modo, defi-
niu-se a atuação de um importante evento relativo ao paleoprote-
rozóico ao norte da serra dos Carajás aqui chamado de Cinturão
Móvel Bacajá parecendo ser o resultado de retrabalhamento de
terrenos arqueanos , porém com a presença de seqüências meta-
vulcano-sedimentares, granitóides sin a tardi-tectônicos e grande
incidência de granulitos. O trend estrutural ressaltado nas ima-
gens de sensores remotos e trabalhos de campo é praticamente o
mesmo do Cinturão Móvel Itacaiúnas, porém com vergência para
norte, em regime compressional oblíquo sinistra!. O Cinturão
Móvel Araguaia- Tocantins é de orientação meridiana em regime
compressional oblíquo e vergência em direção ao Cráton Amazô-
nico. Envolve seqüências metavulcano-sedimentares de fácies
xistos verdes a anfibolito e corpos máfico-ultramáficos. Na fra-
ção oriental da folha em questão afloram sedimentos paleozóicos
da Bacia do Pamaíba e cenozóicos da Bacia do Grajaú, limitados
pelo Arco de Xambioá. No que tange ajazimentos minerais consti-
tui uma das regiões mais ricas dos país, principalmente por en-
cerrar em seus domínios a Província Mineral dos Carajás, em
razão da existência de espetaculares depósitos de ferro, ouro,
cobre e manganês. A região foi objeto de intensa atividade ga-
rimpeira na década de 80, com destaque para o garimpo de Ser-
ra Pelada.

PRovíNCIA ESTRUTURALAMAZÔNIA:SUBPROvíNCIAS E SEUS ESTilOS ESTRUTURAIS

Mário Ivan Cardoso de Lima - IBGE/Divisão de Geociências do Norte

O programa de sistematização de dados de recursos natu-
rais, que a Diretoria de Geociências do IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística) está realizando desde 1998
para o CISCEA (Comissão de Implantação do Sistema de Con-
trole Aéreo)/ Projeto SIVAM (Sistema de Vigilância da Ama-
zônia) do Ministério da Defesa, em sua fase final, na Amazô-
nia brasileira, possibilitou ao autor deste trabalho uma reavali-
ação dos dados existentes sobre a geologia pré-cambriana des-
ta região, respaldado em recentes dados geocronológicos (U-
Pb, Pb-Pb, Rb-Sr e Sm-Nd), novos mapeamentos geológicos
executádos pela CPRM, teses acadêmicas e verificações de
campo. Saliente-se que, considerando o fato de ter sido egres-
so do RADAM, projeto responsável pela colocação da pedra
fundamental da geologia desse imenso rincão, no qual o autor
trabalhou desde o seu início, nos idos de 1971 até 1986, deno-
ta um trabalho de pesquisa de cerca de 30 anos. Consoante
essa ótica apresenta-se uma síntese da Província Estrutural
Amazônia com ênfase nos estilos estruturais no embasamento
de suas subprovíncias, além de enfocar as idades, ambientes
tectônicos e principais litotipos. A Província Estrutural Ama-
zônia (PEA) dispõe-se na região homônima do território brasi-
leiro com cerca de 2 700 000 km2 . Representa uma entidade
geotectônicanão afetadapelo Ciclo Brasiliano(0,57- 1,1 Ga).
Limita-se a leste com o Cinturão Móvel Araguaia- Tocantins e
a sul com o Cinturão Móvel Paraguai. Mostra-se em sua por-
ção central encoberta pelos sedimentos fanerozóicos da Pro-
víncia Estrutural Amazonas-Solimões. De acordo com o seu
posicionamento geográfico pode-se delimitá-Ia em oito sub-
províncias estruturais: Amazônia Norte-Oriental (SANOR),
Amazônía Sul-Oriental (SASOR) , Amazônia Central (SAC),
Amazônia Centro-Ocidental (SACO), Amazônia Norte-

Ocidental(SANOC) , Amazônia Sul-Ocidental(SASOC), Gui-
ana Central (SGC) e Guiana Oriental (SGO). A SANOR abri-
ga os terrenos de idade arqueana (2,5 - 2,9 Ga), incluindo um
núcleo tipo granite-greenstone, e cinturão móvel do Arqueano
Superior de orientação E-O a ONO-ESE com vergência dirigi-
da para o citado núcleo. Por sua vez, a SASOR reflete a conti-
nuidade para norte de tais terrenos, contudo com forte ação
geodinâmica do Paleoproterozóico (2, 25 Ga) com estrutura-
ção E-O a NO-SE. Destaques para a presença de granulitos ,
granitóides e seqüências metavulcano-sedimentares..As sub-
províncias SAC , SGO e SGC representam de forma incontes-
te a ação do paleoproterozóico (l ,90 - 2,5 Ga) na formação de
rochas e tipificam-se por um embasamento rico em granitói-
des e seqüências metavulcano-sedimentares e como cobertu-
ras de plataforma intenso e extenso vulcano-plutonismo (2,0
Ga). Embora coevos às direções estruturais são distintas. O
SAC segundo NNE-SSO com vergência para SSE e a SGO
disposta para NO-SE .De outro modo, a subprovíncia SGC
mostra marcante orientação estrutural segundo NE-SO, a qual
trunca a SAC e é marcada por cinturão de rochas granulíticas
extremamente cisalhadas com centenas de quilômetros de ex-
tensão de regime transpressional sinistral. O Mesoproterozói-
co (1,89 - 1,1 Ga) é composto pelas subprovíncias SACO, SA-
NOC. SASOC. O limite entre a SACO e a SANOC na porção
sul da PEA é alcandorado por marcante discordância estrutu-
ral (Cunha de Ariquemes), tipificado pela presença de terrenos
granulíticos extremamente cisalhados. Por outro lado, a SA-
SOC mostra orientação meridiana em franca discordância es-
trutural com a SANOC . Esta é exemplificada por granulitos e
seqüência metavulcano-sedimentares de orientação cerca de
E-O e vergência para sul.
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EVIDÊNCIAS DA SEDIMENTAÇÃO SIN- A PÓS-COLlSIONAL DO ORÓGENO ARAÇUAí: AS GRAUVACAS DA
FORMAÇÃO SALINAS NA SUA ÁREA-TIPO

S.A.A Lima. *; u.G Cordani. **;, A.C Pedrosa-Soares***;,
M.A Martins-Neto *, E.B Freire* (*DEGEO-EM-UFOP; **IG-USP; ***CPMTC-IGC-UFMG)

A designação Salinas tem sido aplicada para denominar uma
extensa unidade depositada na margem passiva da Bacia Macaú-
bas, precursora do Orógeno Araçuaí (Pedrosa-Soares et aI. 2001).
Na área-tipo desta formação (arredores de Salinas, nordeste de
Minas Gerais) aflora, com grande continuidade lateral, uma pilha
de rochas grauvaquianas metamorfísadas na fácies xisto verde.
Na principal seção estudada em detalhe (Lima 2002), ao longo da
BR251 de Salinas para NE, afloram essencialmente grauvaca
maciça, grauvaca gradada convoluta e grauvaca bandada ou lami-
nada (ritmito). O acamamento, evidenciado por texturas e estru-
turas sedimentares excepcionalmente bem preservadas, tem mer-
gulho baixo no sentido norte, sugerindo discordância entre esta
pilha grauvaquiana e as unidades sotopostas pertencentes ao Gru-
po Macaúbas. Os minerais essenciais que refletem os principais
aportes detriticos são quartzo, biotita, moscovita e plagioclásio.
Aporte pelítico maior é registrado pelo enriquecimento em bioti-
ta. Calcita, feldspato-K, turmalina, apatita, zircão, titanita, rutilo e
opacos são acessórios. Clorita e sericita são produtos de alteração
incipiente. O metamorfísmo da pilha grauvaquiana é tipicamente
da fácies xisto verde baixo, zona da biotita. Isto sugere contraste
com o aumento do metamorfísmo no Grupo Macaúbas, o qual
cresce de oeste para leste na região considerada, de tal modo que
a pilha grauvaquiana deveria registrar fácies anfibolito. Os dados
geoquímicos evidenciam que essas grauvacas são provenientes
da erosão de rochas ígneas félsicas do arco magmático de uma
margem continental ativa. Para testar a hipótese de que estes sedi-
mentos poderiam ter origem no próprio Orógeno Araçuaí, foram
datados zircões detriticos pelo método U-Pb em SHRlMP. Foram
analisados treze cristais de zircões detriticos da amostra SP-S4,
composta de grauvacas maciça e bandada, dois deles com duas

determinações, num total de quinze resultados. A maioria das aná-
lises forneceu idades concordantes ou próximas da curva Concór-
dia, nos diagramas interpretativos U-Pb. Dois valores resultaram
em cerca de 1890 Ma e outro está em tomo de 770 Ma. Os demais
resultados situam-se entre 580 e 690 Ma. Os erros individuais das
idades (206Pb/238U) são da ordem de 20-25 Ma. Portanto, os
sedimentos grauvaquianos da área-tipo da Formação Salinas se
depositaram após 580 Ma. Apesar de faltarem evidências que as-
segurem o sentido do transporte sedimentar, conclui-se que a For-
mação Salinas, em sua área-tipo, representa sedimentação sin- a
pós-colisional, muito provavelmente derivada do arco magmáti-
co do próprio Orógeno Araçuaí. Em decorrência dos dados apre-
sentados, propõe-se a redefinição estratigráfica e cartográfica da
Formação Salinas que passaria a denominar exclusivamente a
unidade grauvaquiana acima caracterizada e seria retirada do Grupo
Macaúbas. Por sua vez, a unidade vulcano-sedimentar que inclui
restos de crosta oceânica neoproterozóica (ea. 816 Ma), anterior-
mente considerada como fácies distal da Formação Salinas, seria
destacada desta unidade e re-hierarquizada como Formação Ri-
beirão da Folha do Grupo Macaúbas.
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O MEGA-VULCÃO TABATINGA NA ASSOCIAÇÃO VULCÂNICA CAMPO ALEGRElGUARATUBINHA: O CLíMAX
MAGMÁ TICO NEOPROTEROZÓICO NO SUL DO BRASIL
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Originalmente o vulcão Tabatinga (a sede do Município, Ti-
jucas do Sul-PR., fica no interior, mas próximo ao bordo da cal-
deira, enquanto a localidade de Tabatinga é muito próxima do
centro da caldeira) no sudeste do Estado do Paraná (490 15'W e
260 OO'S) foi descrito principalmente a partir de uns poucos aflo-
ramentos e pela estrutura típica ressaltada nos dados aero-gama-
espectrométicos por suas litologias de quimismo básico emoldu-
radas por complexos graníticos (Granitos Quiriri, de Agudos do
Sul e Palermo além de corpos menores ainda não descritos na
literatura geológica), no contexto de uma mega-caldeira com 600
Km2 que contém numerosas crateras internas; este conjunto foi
denominado como a "Tabatinga Crater Zone". Nesta caracteriza-
ção original foi feita uma apresentação sumária do vulcão, preo-
cupando-se essencialmente com o seu papel como elemento de
ligação entre duas unidades vulcânicas já há bastante tempo co-
nhecidas na geologia do Paraná e de Santa Catarina. Surgiu assim
a Associação Vulcânica Campo Alegre/Guaratubinha (AVCAG).
Centraremos nossa atenção no que sobrou de uma exondação pro-
longada deste vulcão que, se fosse colocado em uma família com
o Olympus Moons de Marte (com uma caldeira de 3.000 Km2),
poderia perfeitamente ser considerado como um "irmão menor"
deste gigante do Sistema Solar. Se forem guardadas as demais
proporções entre os dois vulcões, a altura cinco vezes menor do
vulcão Tabatinga que o vulcão marciano produziu nos primórdios
do Paleozóico um majestoso edificio vulcânico com 5 a 6 Km de
altura, bem como uma área de extravasamento de lava ácida, sen-

sivelmente mais viscosa que o magma básico do Olympus Mo-
ons, com 250 Km em seu eixo maior (extremidade NE à extremi-
dade SW da AVCAG). A regularidade topográfica extrema do in-
terior da caldeira foi produzida pela deposição de um delgado
pacote (da ordem de 60 m, recuperada em uns poucos testemu-
nhos) de sedimentos mal classificados sobre a lava básica que se
consolidou no interior da caldeira, no lago produzido em perío-
dos de quiescência do vulcão. Este lago sedimentou os depósitos
de argila que hoje ali são explorados.A erosão foi rápida sobre a
fração cinerítica que ao que parece foi a litologia predominante
no próprio cone vulcânico, sendo que boa parte dela foi dispersa-
da sobre a área que mais tarde daria lugar ao Oceano Atlântico.
Com a erosão ao nível dos granitos encaixantes (500m mais ele-
vados que a base atual de Magna Thera), verificou-se a ruptura
com o equilíbrio do lago e deu-se a extravasão da água para Norte
para o que hoje é a Baía de Guaratuba e subordinadamente, para
S/SE, para a região de Bateias de Cima e Bateias de Baixo. Segue-
se uma evolução mais rápida (o essencial do vulcão já tinha sido
erodido), tendo a erosão removido os bordos menos resistentes a N
e a S, expondo assim, a superfície muito plana dos sedimentos do
antigo lago. O seu principal curso d'água ali estabelecido fazjuz ao
quadro descrito: o Rio da Várzea. Apesar de terem sido identifica-
dos em toda a província vulcânica, 16 vulcões menores, todos tive-
ram origem, apogeu e declínio, literalmente à sombra do vulcão
Tabatinga e a própria AVCAG tem ainda hoje uma participação
importante de depósitos produzidos por este mega-vulcão.
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GEOLOGIA VIRTUAL: ESTUDO DA ASSOCIAÇÃO VULCÂNICA CAMPO ALEGRE/GUARATUBINHA
(PARANÁ E SANTA CATARINA)

o. F. Lopes; M. F. Kazubek Universidade Federal do Paraná omar@geologia.ufpr.br

o tenno Geologia Virtual é aqui proposto para a interpreta-
ção geológica do substrato da Associação Vulcânica Campo Ale-
gre/Guaratubinha (AVCAG), nos estados do Paraná e Santa
Catarina.O estudo foi desenvolvido na área do Morro Redondo,
sobre seqüências de Fluxos de Detritos ("Debris flows") que
marcam, regionalmente, a base da AVCAG. Foram analisados
ISO m2 de área de exposição de rocha. Foram estabelecidas 4
categorias de tamanhos dos clastos, à saber: > 30 cm; entre 10 e
30 cm; entre 3 cm e 10 cm e por último < 3 cm, tal como o
exemplo: Q25; > 30 cm = 6 cl/Granul. Band, o que significa:
Quadro 25, na categoria de clastos com diâmetro superior a 30
cm, onde foram descritos seis clastos de Granulito Bandado.
Dos 150 m2 estudados foi feito o tratamento estatístico por fa-
mília de clastos e identificados três tipos mais comuns de rochas
na categoria> 30 cm (Granulitos, Granitos e Riolitos) três tipos
mais comuns de rochas na categoria 10 cm/30 cm (três tipos de
Granitos: porfiriticos grosseiros, maciços grosseiros e maciços
finos), Riolitos na categoria 3 cm/IO cm e um grande número de
tipos de rochas que vão de quartzitos, xistos ou mánnores na
cateroria dos clastos < 3 cm. Um total de 31 tipos de rocha foi
identificado no local de estudo, tal como segue: I)Em um nível
crustal inferior ocorre, da base para o topo, uma associação com-
plexa de rochas metamórficas; uma seqüência vulcânica primor-
dial ácida; as duas seqüências são em seguida intrudidas por
Granitos aparentando uma evolução Polidiapírica; no topo da
seqüência os clastos de até 1,5 m de diâmetro evidenciam os
Granulitos como rocha preponderante na ou próximo à superfi-
cie, associando-se a fácies de Granito róseo, riolitos maciços
este conjunto tendo sido produzido por vulcanismo, intrusões
bem como por delaminação tectônica. O contexto geral é de um
vulcanismo ácido episódico, em uma associação magmática áci-
da, plutônica, tendo o todo se superimposto a sedimentos forte-
mente metamorfizados. II)Um segundo cenário pode ser defini-
do por uma base contendo Granulitos e Granitos vários, em clas-
tos de tamanhos descomunais, que seriam reduzidos para diâ-

metros menores, ainda os maiores estudados no campo. Este
complexo magmático e metamórfico teria sido recoberto por ro-
chas sedimentares diversificadas, metamorfizadas na seqüência
dos eventos e que seriam facilmente cominuidas quando da evo-
lução vulcânica do setor em estudo. Os Riolitos, em clastos com
vários diâmetros, teriam sido produzidos por fenômenos de re-
corrência magmática onde os episódios tardios remanejam como
clastos o próprio produto de consolidação do magma na chami-
né vulcânica. III)Um cenário mais complexo presume que o subs-
trato como um todo constitua um Arco Magmático, sendo a as-
sociação sedimentar original depositada em contextos paleogeo-
gráficos restritos e os Riolitos fazendo-se representar como
uma gama de episódios ou fácies. Faz falta a este modelo uma
explicação convincente para o contraste nos graus de meta-
morfismo observados. IV)Um último modelo é talvez o mais
vulnerável de todos à inexistência no local em estudo, de data-
ções geocronológicas:-Uma associação granítica de evolução
escalonada no tempo desde o Arqueano ao Pré-Cambriano, aco-
modando numerosas fácies de Granitos. -Um episódio maior
de granulitização do Arqueano (datações em outros locais de
rochas do Complexo Granulítico de Santa Catarina, unidade
mapeada até o local em estudo). -Desenvolvimento de bacias
sedimentares em seguida metamorfizadas em grau Xisto- Ver-
de, no Pré-Cambriano Médio (?). -Riolitos,já do Eo-Paleozói-
co, em um magmatismo precursor do que evoluiria mais tarde
para a AVCAG. Em todos os cenários, pondera-se por possibi-
lidades que dependem, aqui de um detalhamento petrológico,
ali da caracterização do quimismo das rochas e acolá, de le-
vantamentos de idades das rochas preservadas como clastos
no "Debris-Flow". Hannonizar esta complexa associação de
características significa diagnosticar e justificar a Geologia
Virtual escolhida, de onde surgirão novas opções de colunas
estratigráficas virtuais e cada uma delas aguardando por este
ou aquele dado que a transfonne em uma coluna Lito-Estrati-
gráfica sensu strictu.

METAMORFISMO DA SERRA ARACÁ, AMAZONAS

Renê Luzardol
ICPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-MA
Te!: (92) 3233 7311, E-mail: rene@cprm-ma.gov.br

Na porção sudoeste do Escudo das Güianas - noroeste do
estado do Amazonas - ocorre uma extensa mesa, denominada
serra Aracá, composta exclusivamente por rochas metamórficas
paraderivadas, em geral, quartzitos micáceos de cor branca, cor-

relacionada na literatura local ao Grupo Roraima, com idade
mal definida ente I e 2 Ga.

A serra Aracá apresenta escarpas abruptas em cujas as bases
ocorrem depósitos coluvionares que encobrem os contatos entre os
parametamorfitos da serra e as rochas sotopostas. Na porção nor-
deste da serra, ocorre o Granito Jauari que apresenta nítido contato
intrusivo. Reavaliações petrográficas identificaram quartzitos, me-
taconglomerados, moscovita xistos, granada-moscovita xistos e si-
limanita-biotita xistos. As paragêneses metamórficas são compatí-
veis com a atuação de metamorfismo regional progressivo do tipo
"Barroviano" (média pressão) sobre rochas pelíticas.

A paragênese quartzo + moscovita + granada representa o
limite inferior do metamorfismo: fácies xistos verdes- zona da
granada. O limite superior de metamorfismo é indicado pela
paragênese quartzo + biotita + silimanita + FK diagnóstica para
o grau médio de metamorfismo regional, fácies anfibolito, zona
da silimanita-FK. A presença de porfiroblastos de moscovita sem
orientação preferencial caracterizam uma fase pós-tectônica de
crescimento mineral.

A identificação de paragêneses minerais e microestruturas
geradas por metamorfismo regional em rochas correlacionadas
ao Supergrupo Roraima sugere: a ocorrência de um evento oro-
gênico com idade mais jovem que 1,91Ga (idade máxima admi-
tida pra abertura da bacia obtida através os zircões detríticos) ou
a invalidade da correlação litoestratigráfica entre as rochas da
serra Aracá e as do Supergrupo Roraima.
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Sm-Nd ISOTOPE DATA OF THE NICO PÉREZ TERRANE, URUGUAY: PRELlMINARY RESULTS
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Several Precambrian lithotectonic units occur in the Nico Pérez
Terrane (NPT), Uruguay, including: (i) La China Complex (LCC) -
Archean(1); (ii) Valentines Granulitic Complex - Paleoproterozoic; (iii)

Illescas Batholith - Paleoproterozoic; (iv) undated metavo\cano-se-
dimentary sequences (Las Tetas Complex(1) and Lavalleja Group -
LG2»; (v) undivided granitic and dioritic plutons (e.g. Zapican Diori-
te) - Mesoproterozoic; (vi) Carapé Complex (CC) - Neoproterozoic;

(vii) Undivided granites -Neoproterozoic; and (viii) Arroyo dei Sol-
dado Group - Vendian sedimentary cover. This work provides the
first Sm- Nd isotopic data for some of these units. We analyzed a total
of 19 samples, mostly of the Lavalleja Group (13). For the other
studied units we analyzed around one sample for each one. The data
were obtained at Laboratório de Geologia Isotópica - Instituto de
Geociências - UFRGS by a Sector 54 Mass Spectrometry.

La China Complex is exposed in the central part ofthe NPT as
well as Las Tetas Complex and Zapican Diorite. We obtained in a
meta-tonalite ofLCC a TDMmodel age of3.1 Ga with eNd values
(t=3.1 Ga(I» of(+1.2), that confmn the Archean age ofthis com-

plex. In the Las Tetas Complex we analyzed a quartzite that shows
T

DM
model age of 2. 7 Ga. This data indicates that this sedimentary

sequence has Archean rocks as source areas (probably La China
Complex), but do not clarify the age ofthe sedimentation. For the
Zapican Diorite and undivided granite ofthe central part ofthe NPT
we obtained TDMmodel ages of 1.8 and 2.6 Ga, respectively.

In the southern part of the NPT we studied the Lavalleja
Group and the Carapé Complex. Lavalleja Group is a low-to-
medium-grade metavolcano-sedimentary sequence that compri-

ses meter intercalation of: (i) meta-sedimetary rocks as me tape-
lites, meta-arenites, metaconglomerates and marbles; (ii) effusi-
ve basic metavolcanic rocks; (iii) metagabros and (iv) few oc-
currences of effusive-explosive acid metavo\canic rocks. The
Sm-Nd data ofthe meta-igneous rocks show a bimodal distribu-
tion with TDM model ages ranging between 1.5-1.9and 2.6-2.7
Ga. Geochemical data ofthese magmatism(2) show two signatu-
res, one tholeiitic and the other calc-alkaline, that could be rela-
ted to both Nd model ages obtained. The presence of two sour-
ces (Archean and Paleoproterozoic) is clear for the area. In a
clastic metassediment (fine meta-arenite) we determine a TDM

model age of 1,8 Ga, however two fine metassediments (me-
tashale and metapelite) have model ages between 2.2 - 2.3 Ga,
which probably indicate a mixed source of Archean and Paleo-
proterozoic rocks. Carapé Complex(2) is represented by defor-
med peraluminous metagranites, pegrnatitic injections and post-
to late-tectonic granites thrusted over underlying LG. This unit
showed Sm-Nd TDM model age of 2.8 Ga for a peraluminous
metagranite and 1.9 Ga for a late-tectonic granitoid. Both sam-
pies have strong negative eNd values for Neoproterozoic ages(2)

that indicate at least two crus tal sources: Archean and Paleopro-
terozoic. U-Pb zircon studies are in development to precise the
crystallization ages of the undated rocks and their sources.
(I) Hartmann et ai. (2001): Journal of South American Earth

Sciences 14. pp. 557-570
(2) Bettucci, et ai. (2001): Gondwana Research 4, n. 3, pp. 395-
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PETROLOGIA DOS ANFIBOLlTOS DO DOMíNIO JUIZ DE FORA,
SETOR CENTRAL DA FAIXA RIBEIRA
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Neste trabalho, foram estudados corpos de anfibolitos inter-
calados a unidades metassedimentares do Domínio Juiz de Fora,
lasca de empurrão superior do Terreno Ocidental do setor cen-
tral da Faixa Ribeira (Heilbron et ai. 1999). Os corpos anfiboIí-
ticos ocorrem sob a forma de lentes irregulares, camadas e bou-
dins centimétricos ou, ainda, como corpos tabulares decimétri-
cos a métricos, sendo interpretados, em grande maioria, como
diques ou sills deformados e metamorfisados.

No Domínio Juiz de Fora, rochas metassedimentares de
posicionamento duvidoso ocorrem tectonicamente intercala-
das a ortogranulitos do Complexo Juiz de Fora. Essas unida-
des metassedimentares são compostas por variados tipos de
gnaisses de derivação peIítico-psamítica (biotita gnaisse ban-
dado, granada-biotita gnaisse) intercalados com rochas quart-
zíticas, calcissilicáticas e manganesíferas, cujas paragêneses
não são diagnósticas para facies metamórfica (Heilbron,
1993). Os corpos anfibolíticos associados a estas rochas são
compostos principalmente por hornblenda e plagioclásio; su-
bordinadamente ocorrem piroxênios (hiperstênio e/ou diop-
sídio), minerais opacos, quartzo e titanita; biotita, granada,
apatita, zircão e epidoto são acessórios. De uma forma geral,
os anfibolitos exibem textura nematoblástica e granulome-
tria fina à média ou média à grossa. As paragêneses apresen-
tadas pelos anfibolitos indicam evolução metamórfica segun-
do dois pulsos distintos: o mais antigo, na facies granulito; e
o mais novo, retrógrado, na facies anfibolito. Assim, dado
que as relações de campo sugerem que anfibolitos e rochas

metassedimentares tenham tido história metamórfico-defor-
macional comum, conclui-se que o conjunto supracrustal do
Domínio Juiz de Fora foi afetado por ambos os pulsos meta-
mórficos (Marins, 2000).

O estudo geoquímico indica que os protólitos dos anfiboli-
tos do Domínio Juiz de Fora são basaltos subalcalinos de filia-
ção toleítica. Suas assinaturas geoquímicas são semelhantes àque-
las encontradas em ambientes tectônicos modernos de caracte-
rísticas extensionais. Nas unidades metassedmentares de topo,
predominam anfibolitos oriundos de basaltos oceânicos (E-
MORB), enquanto que anfibolitos derivados de basaltos conti-
nentais ocorrem apenas nas unidades inferiores. Assim, o tipo
de magmatismo que gerou os anfibolitos do Domínio Juiz de
Fora pode ser associado à progressiva ruptura continental, com-
preendendo, possivelmente, o estágio inicial do rifteamento ge-
rador da bacia de sedimentação das rochas metassedimentares
do Domínio Juiz de Fora (Marins, 2000).
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Durante a aglutinação do Supercontinente Gondwana, no
Neoproterozóico, ocorre o fechamento do oceano Adamastor-Bra-
silide e posterior colisão entre os crátons São Francisco e Oeste
Congo. É nesse cenário que acontece a formação da Faixa de Do-
bramentos Araçuaí, com intenso metamorfismo e complexo plu-
tonismo. Além dos metassedimentos e granitóides, a faixa apre-
senta também um embasamento de rochas arqueanas e paleopro-
terozóicas. As intrusões correspondem a granitóides pré- sin e pós-
colisionais, com idades U-Pb e Pb-Pb entre 620 e 500 Ma. Em
Alguns corpos, situados no nordeste do Estado de Minas Gerais
entre as cidades de Ataléia e Guanhães, foram obtidos novos da-
dos de Sr e Nd (Martins, 2000), que permitiram tecer hipóteses
sobre as rochas- fontes, bem como sobre a evolução crustal da
faixa e polaridade tectônica. As possíveis rochas fontes estuda-
das, que tinham dados isotópicos disponíveis para comparação,
foram os Complexos Guanhães, Mantiqueira, Juiz de Fora, Jequi-
tinhonha e ortoanfibolitos do Grupo Macaúbas. Esses ortoanfibo-
litos são considerados como a crosta máfica juvenil gerada no
Neoproterozóico, representando restos de crosta oceânica. Os gra-
nitos pré-colisionais, com idades em tomo de 590 Ma, apresen-
tam idades modelo Sm-Nd TOMentre 2,2 a 1,4 Ga e ?Nd(r-500Ma)
entre -13,8 e -6,9. Os granitos sin-colisionais, com idades entre
585 e 575 Ma, apresentam valores de ?Nd(r-500Ma)entre -13,0 e-
5,0. Os valores de idade modelo Sm-Nd TOMsão entre 1,8 e 1,3
Ga, menores do que os anteriores. Os granitos pós-colisionais se

dividem em dois grupos: um com valores de TOMem tomo de 1,5

Ga e valor de ?Nd(r-500Ma)igual à -6,7; o segundo grupo tem valores

de ?Nd(r-500Ma)entre -20 e -24, enquanto os valores das idades mo-
delo Sm-Nd TOMficam entre 2,5 e 2,8 Ga. Os possíveis protólitos
desses plutons possuem valores de ?Nd(t~500Ma)entre -5 e-40 e ida-

des Sm-Nd TOMentre 3,5-3,0,1,9-1,5 e 1,1 Ga. Os parâmetros
isotópicos sugerem que o Complexo Juiz de Fora é a principal
fonte crustal da maioria dos granitóides da faixa de dobramentos
Araçuaí, exceto para os corpos mais novos, que possivelmente
tiveram componentes com as caracteristicas dos Complexos Gua-
nhães e Mantiqueira (Arqueano/Paleoproterozóico), conforme
indicado pelos TOMmais velhos. Além disso, os dados isotópicos
indicaram uma menor, mas importante, participação de crosta
oceânica neoproterozóica (segundo as idades modelo mais jovens,
indicando mistura de material antigo com material juvenil, junta-
mente com os valores pouco negativos de ?

Nd)'
Os dados corrobo-

ram com um modelo de orógeno confinado, envolvendo o consu-
mo de um pequeno oceano (subducção-B), para a Faixa Araçuaí.
Todos esses processos enriqueceram o manto e parecem estar con-
tribuindo para a assinatura isotópica do magma que formou as
Ilhas de Trindade e Martin Vaz (3,6-1,1 Ma).
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GRUPO MACAÚBAS NO EXTREMO SUL DA BAHIA

João Cardoso R. Moraes Filho'

'CPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-SA geremiba@cprmba.gov.br

Os trabalhos executados pelo Projeto Extremo Sul da Bahia
(convênio CBPM-CPRM) possibilitaram estudar rochas metas-
sedimentares do Grupo Macaúbas, pertencentes às formações
Chapada Acauã e Salinas, descritas originalmente em Minas
Gerais, e pela primeira vez individualizadas nessa região.

Os litótipos do Grupo Macaúbas ocorrem segundo a direção
aproximada leste oeste e apresentam um aparente aumento do
grau metamórfico para sul. Seus contatos basais com gnaisses
migmatíticos paleoproterozóicos e granitóides pré tectônicos da
infra-estrutura são discordantes e geralmente tectônicos; já com
os granitóides pós-tectônicos brasilianos são de natureza intru-
siva. Por vezes, estão sobrepostos por sedimentos neogênicos
do Grupo Barreiras.

A Formação Chapada Acauã caracteriza-se por uma associ-
ação de metadiamictitos, quartzo xistos e quartzitos ricos em
ferro. A identificação dos metadiamictitos foi importante para
tipificar o Grupo Macaúbas. São rochas de cor cinza, sustenta-
das por matriz xistosa, composta sobretudo de quartzo, biotita e
muscovita, com alguma granada e, às vezes, carbonato. Os clas-
tos, cujo tamanho variam desde grânulos até matacões, são pre-
dominantemente de rocha calcissilicática, além de quartzo, gnais-
ses e quartzitos. Associados aos metadiamictitos ocorrem quart-
zitos anfibolíticos, hematíticos e rochas calcissilicáticas grana-
díferas, além de muscovita-biotita xisto fino.

Os termos quartzíticos predominantes nessa formação, são
de médios a finos e apresentam localmente acamamento grada-

do e estratificação cruzada de pequeno porte. A diversidade li-
tológica inclui ainda epidoto-magnetita quartzitos, quartzitos gra-
fitosos e sericita-muscovita quartzitos , quartzo xistos, além de
cianita xistos. A Formação Chapada Acauã, representa a transi-
ção da fase rift para a fase margem passiva da bacia Macaúbas,

sendo composta por sedimentos glaciomarinhos, interpretados
como depósitos turbidíticos plataformais.

A Formação Salinas, cujo contato com a anterior é transici-
onal ou tectônico, tem como principallitótipo muscovita-bioti-
ta-quartzo xistos por vezes bandado, cinza esverdeados, de gra-
nulação media a fina. Minerais acessórios como sillimanita, ci-
anita, grafita, estaurolita e granada, podem estar presentes em
proporções variáveis; dentre eles o que ocorre com maior fre-
qüência é a sillimanita,geralmente em agregados minerais com

a forma de nódulos oceolares. Ocorrem também nessa unidade,
rochas calcissilicáticas, quartzitos impuros e xistos grafitosos.

Em algumas exposições observa-se finas camadas com mi-
crogradação e de grande continuidade lateral, características de
turbiditos. A sedimentação da Formação Salinas, ocorreu durante
a fase margem passiva da bacia neoproterozóica Macaúbas, e seus
depósitos representam turbiditos de ambiente marinho profundo.

As observações coligidas durante o projeto permitem tam-
bém interpretar que as rochas do Complexo Jequitinhonha, con-
siderado de idade neoproterozóica, devem ser os corresponden-
tes em alto grau metamórfico dos metassedimentos do Grupo
Macaúbas.
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o EVENTO BRASILlANO NA ÁREA DE CANINDÉ

Luiz Carlos de Moraes1 e Sylvio R.M Seixas1
CPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-SA

Tel: (71)230-9549 E-mail: geremiba@cprmba.gov.br

A área de Canindé acha-se situada num contexto geoló-
gico limitado por duas grandes zonas de cisalhamento dúc-
til, que são responsáveis pela atual configuração da mes-
ma: a Zona de Cisalhamento de Mulungu e a Zona de Cisa-
Ihamento de Entremontes. Elas formam uma possante es-
trutura amendoada, com núcleo constituído pelas rochas do
Complexo Canindé, da Intrusão Gabróica homônima, dos
Granitóides Porfiríticos Serro ta, Boa Esperança e Lajedin-
do (antetectônicos) e dos Granitóides Leucocráticos, Finos
a Médios, Morro Vermelho e São José (tarditectônicos).
Estas duas zonas de cisalhamento, e outras menores, que
atravessam o núcleo da referida estrutura, foram geradas
por ocasião da 33 fase de deformação constatada na área,
ligada à Orogenia Neoproterozóica Brasiliana. Este evento
tectônico compressivo regional provocou na área deforma-
ções dúcteis, com deslocamentos oblíquos sinistrais (com-
ponente direcional predominante), que afetaram todas as
unidades rochosas, à exceção do Granitóide Serra do Catu
e do Quartzo-Latito Camará, ambas tardi a pós-tectônicas.
A Zona de Cisalhamento Mulungu, a de maior expressão,
apresenta largura de 2 a 5 km e extensão superior a 41 km.
Esta zona é formada por rochas dinamometamórficas vari-
adas, que, conforme suas procedências, compõem duas fa-
cies tectônicas distintas: a Mulungu e a Poço Redondo. A
primeira, é formada por protomilonitos, milonitos e ultra-
milonitos derivados das rochas das Unidades Novo Gosto,
Gentileza, Boa Esperança e Morro Vermelho. Esse conjun-
to constitui uma faixa contínua, de largura variável (400 a
4000m), que se estende do extremo leste ao extremo oeste
da área. A segunda, situada ao sul da primeira, originou-se
das bordas norte dos Granitóide e Migmatito Poço Redon-
do. Ela forma uma faixa milonítica, de largura também va-
riável (200 a 1200m), emparelhada com a facies Mulungu.

Diante do estado de deformação da área mapeada (escala
1:25.000), tornou-se dificil o estabelecimento de uma colu-
na estratigráfica para a mesma, em vista do quase desapare-
cimento das estruturas primárias e da falta de clareza das
relações temporais entre as unidades rochosas. Assim, a
ordenação cronológica desta mixórdia litológica foi feita,
basicamente, relacionando-se os diferentes litótipos (ou con-
juntos litológicos) às diferentes deformações observadas, e
também, definindo-se as idades relativas entre essas rochas
(ou conjuntos litológicos). Para a edificação desta coluna,
utilizou-se, complementarmente, informações fotointerpre-
tativas, petrográficas, petroquímicas e geocronológicas. Re-
lativamente à Intrusão Gabróica Canindé, corpo pouco e
localmente bandado, constituído por piroxênio-peridotitos,
olivina-noritos, olivina-gabronoritos, olivina-gabros, troc-
tolitos, gabronoritos, gabros e gabros pegmatóides, tido
anteriormente como tardi a pós- tectônico, em relação ao
evento brasiliano, foi considerado aqui como ante a cedo-
tectônico. O fato de suas rochas não apresentarem sinais
claros de deformação, apesar de estarem em contato com a
Zona de Cisalhamento Mulungu, levou muitos autores a pen-
sar numa colocação intrusiva tardia ou posterior ao referi-
do evento. Mas, a existência de alguns locais onde se nota
deformação, e o fato de que em toda zona de cisalhamento,
a depender da natureza das rochas envolvidas, podem exis-
tir porções indeformadas, situadas entre corredores defor-
mados, levou os presentes autores a admitir uma colocação
ante a cedo tectônica. Esta idéia encontra respaldo numa
análise geocronológica realizada por Van Schmus et ai
(1997), pelo método Sm/Nd, que revelou, para uma deter-
minada rocha gabróica integrante deste corpo, uma idade
modelo de 940 Ma, o que sugere uma colocação eo-neo-
proterozóica para o mesmo.

IDADE E AMBIENTE TECTÔNICO DO VULCANISMO DA SEQÜÊNCIA JUSCELÂNDIA, GOIÃS: TRANSiÇÃO
ENTRE RIFT CONTINENTAL E BACIA OCEÂNICA NO MESOPROTEROZÓICO

Renato Moraes, University OfMaryland, Department OfGeology, College Park, Md, 20742, Usa; Reinhardt A. Fuck, Márcio M.
Pimentel, Simone MCL. Gioia, Maria Helena B.M. Hollanda, Universidade De Brasília, Instituto De Geociências, 70910-900
Brasília, Richard Armstrong, Australian National University, Research School Of Earth Sciences, Canberra, Act 0200

A seqüência Juscelândia está tectonicamente justaposta ao
complexo barro alto em situação similar às seqüências Indaia-
nópolis (ou coitezeiro) e Palmeirópolis em relação aos com-
plexos Niquelândia e cana brava. nos últimos anos uma série
de dados isotópicos vem demonstrando que a idade do meta-
morfismo dos complexos máfico-ultramáficos e das sequênci-
as vulcanossedimentares é a mesma, ca. 780 ma. entretando,
ainda existem incertezas quanto à idade de cristalização das
rochas máfico-ultramáficas, provavelmente cristalizadas en-
tre 2,0 e 1,6 ga, enquanto a idade do vulcanismo e o ambiente
tectônico das sequências vulcanossedimentares eram até o

momento desconhecidos.
A sequência Juscelândia é formada, da base para o topo,

por cinco unidades: anfibolito fino a médio com metachertes
intercalados; biotita gnaisse granítico com intercalações de
anfibolito fino a médio; xistos pelíticos com intercalações de
anfibolito; biotita-muscovita gnaisse feldspático; e anfiboli-
tos finos intercalados com metachertes. as rochas vulcânicas
formam uma suite bimodal. Os gnaisses apresentam compo-
sição granítica, enriquecimento em LILE e ETR leves, além
de anomalias negativas de sr, p e ti quando normalizados a
condrito; end(calculado para 1,27 ga) varia entre -2,75 e -
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3,92. as idades modelo sm-nd variam entre 1,80 e 2,12 ga. os
anfibolitos da base da sequência apresentam enriquecimento
em etr leves, anomalia negativa de eu e end(calculado para
1,27 ga) entre +2,83 e +5,42, enquanto os do topo apresen-
tam endentre +5,72 e +6,00 com padrão de etr plano. o pa-
drão de idades modelo dos anfibolitos parece conter impor-
tante significado geológico, variando entre 1,0 e 1,7 ga, sen-
do que a variação das idades é inversamente proporcional à
razão sm/nd das amostras. os anfibolitos da porção superior
apresentam valores endmais elevados, idades modelo mais
baixas, maiores razões sm/nd e são geoquimicamente seme-
lhantes a n-morb, enquanto os anfibolitos das porções média
e inferior apresentam valores endmenores, idades modelos
mais antigas e são semelhantes a t ou p-morb, o que é inter-
pretado como resultado de grau variável de contaminação
crustal, mais acentuado nas rochas da porção média a inferi-
or e praticamente inexistente nos anfibolitos superiores. Zir-
cão de duas amostras de gnaisses da sequência Juscelândia

foi datado por SHRIMP. análises de zircão de biotita gnaisse
granítico do córrego ponte alta resultaram em série de dados
junto da concórdia, com idade calculada em 1263 :1:15ma. os
dados analíticos de zircão de biotita-muscovita gnaisse do
ribeirão barra bonita revelam arranjo complexo: 7 pontos
analíticos se agrupam sobre a concórdia em 1277:1:15ma; 6
dados, aparentemente de núcleos herdados, espalham-se aci-
ma disso, apontando para intercepto superior em tomo de
2000-2200 ma, compatível com as idades modelo sm-nd; um
dado cai junto da concórdia em 745:1:10ma, correspondendo
provavelmente à idade do metamorfismo. A sedimentação e
o vulcanismo bimodal da sequência juscelândia ocorreram
na transicão de rift continental para abertura de uma bacia
oceânica, durante o mesoproterozóico, em tomo de 1,27 ga
atrás. a área fonte para o vulcanismo apresenta idade paleo-
proterozóica, sendo que as rochas do complexo barro alto
podem ser consideradas como o embasamento da sequência
Juscelândia.

CARACTERIZAÇÃO LlTOFACIOLÓGICA DOS DEPÓSITOS FLUVIAIS DA FORMAÇÃO MARICÁ
(NEOPROTEROZÓICO 11I), RIO GRANDE DO SUL

Chahrazéd Layaun Morenghe, Ana Paula de Meireles Reis PelosP, Antonio Romalino Santos Fragoso-Cesar
1- Graduação IGc/USP e bolsista PIBIC/CNPq, 2- Pós-Graduação IGc/USP e bolsista FAPESp, 3- Departamento de Geologia
Sedimentar e Ambiental IGc/USP.

A Formação Mancá corresponde à unidade litoestrati-
gráfica basal da Bacia Camaquã, sendo composta por diver-
sos tipos de depósitos incluindo sucessões marinhas, deltai-
cas e fluviais que se desenvolveram durante o Neoprotero-
zóico III (vide Pelosi e Fragoso-Cesar, neste congr.). a pre-
sente trabalho tem como objetivo descrever em linhas gerais
as características litofaciológica dos depósitos fluviais da
Formação Maricá, que compreendem as sucessões dos mem-
bros Passo da Promessa e Sítio da Figueira.

a Membro Passo da Promessa corresponde à unidade
basal da Formação Maricá, sendo composto por cerca 500
m de arenitos arcoseanos, arenitos conglomeráticos e, su-
bordinadamente, níveis de conglomerados. A fácies mais
comum é de arenito com estratificação cruzada acanalada,
localmente com seixos e calhaus nos planos frontais das
estratificações. as sets das estratificações cruzadas apre-
sentam dimensões de 2 a 3 m de largura, com espessuras
variando entre 40 cm a I m. As fácies de conglomerados
ocorrem na forma de bolsões lenticulares de dimensões de-
cimétricas a métricas. No geral são maciços podendo apre-
sentar estratificação cruzada acanalada. Conglomerados com
gradação normal aparecem localmente em camadas deci-
métricas com geometria tabular.

a Membro Sítio da Figueira compreende os depósitos
fluviais de topo da Formação Maricá, suas características fa-
ciológicas são semelhantes àquelas descritas para o Membro

Passo da Promessa. A espessura desta unidade é da ordem de
350 m, constituída por arenitos e conglomerados em cama-
das de geometria acanalada e lenticular. Esta unidade é com-
posta, principalmente, por fácies de arenitos e arenitos con-
glomeráticos com estratificação cruzada acanalada de médio
porte, formada por processos de migração de dunas subaqu-
áticas. As fácies conglomeráticas, freqüentes em toda unida-
de, ocorrem na forma de camadas decimétricas tabulares de
conglomerados sustentados por seixos e calhaus maciços e
na forma de bolsões lenticulares de conglomerados com es-
tratificação cruzada acanalada.

As fácies encontradas nestas unidades sugerem ambi-
entes de extensas planícies fluviais de canais entrelaçados.
As assembléias de fácies indicam que estes sistemas eram
compostos por: (i) formas de leito arenosas; (ii) barras lon-
gitudinais e transversais arenosas, localmente conglomerá-
ticas; e (iii) por depósitos de carga de fundo associados ao
preenchimento de canais por seixos e calhaus. A elevada
maturidade textural e a dimensão das estruturas permitem
classificar estes depósitos como formados por canais de
grande amplitude e de alta taxa de retrabalhamento de sua
carga clástica. De acordo com os dados de proveniência e
paleocorrentes (vide Pelos i et aI. neste congr.) as áreas fon-
tes situavam-se a sul e eram compostas, predominantemen-
te, por rochas de composição granítica, subordinadamente
vulcânicas e metamórficas.
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METAMORFISMO E METASSOMATISMO DAS ROCHAS DOLOMíTICAS DO GRUPO ITAIACOCA, COM
ÊNFASE NA GÊNESE DOS DEPÓSITOS DE TALCO E OCORRÊNCIAS DE TREMOLlTA ASBESTIFORME NA

REGIÃO DE ITAIACOCA -SOCAVÃO, NORDESTE DO ESTADO DO PARANÁ

F.A. Moyal; G.A.J Szaból, F.R.D. Andrade1, G.B. Guimarães2
I Instituto de Geociências - Universidade de São Paulo
2 Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paranáfamoyageo@hotmail.com

o Grupo Itaiacoca (GI) corresponde a uma unidade litoestra-

tigráfica Meso a Neoproterozóica da Faixa Móvel Ribeira com-

posta por metassedimentos carbonáticos (dolomíticos), pelíticos,

psamíticos e rochas metavulcânicas, constituindo uma faixa de

direção NNE que se estende do nordeste do Estado do Paraná até

o sudeste de São Paulo. As rochas dolomíticas do GI comportam

importantes jazidas de talco, sendo o Paraná o maior produtor de

talco no Brasil, com 58% da produção nacional (DNPM, 2000).

Estudos de campo e petrográficos de detalhe levaram ao reconhe-

cimento de quatro tipos de metamorfismo que atuaram nas rochas

dolomíticas do GI: (i) metamorfismo regional (dinamotermal) de

baixo grau, em fácies xisto-verde (zona da clorita), relacionado

ao ciclo orogênico Brasiliano, que produz metadolomitos cinzen-

tos de granulação muito fina e com incipiente cristalização meta-

mórfica. Leitos de grãos de quartzo detríticos ocorrem em equilí-

brio com a dolomita, sem evidências da formação de talco em

conseqüência deste metamorfismo; (i i) metamorfismo de contato

e metassomatismo produzidos pela colocação das rochas do Com-

plexo Granítico Cunhaporanga, ao longo do contato oeste da Fai-

xa ltaiacoca. Os metadolomitos tomam-se gradativamente mais

claros, passando a mármores dolomíticos, exibindo uma textura

granoblástica melhor desenvolvida e evidências da percolação de

fluidos hidrotermais silicosos, como a formação de tremolita as-

bestiforme em pequenos bolsões associados a uma trama de mi-

crofraturas, a ocorrência de pequenas nódoas de diopsidito e ain-

da talco tardi-metamórfico substituindo tremolita. O desenvolvi-

mento seqüenciado destes minerais é melhor modelado através
das modificações sofridas pela fase fluida, originalmente aquo-
sa, quando da sua reação com as rochas carbonáticas percola-
das, tomando-se gradativamente mais carbônica, tendo em vista
o seu fornecimento em volume limitado e o relativo alto tempo
de residência nos sistemas de fraturas; (iii) metassomatismo si-
licoso ao longo de segmentos da Zona de Cisalhamento de Ita-
pirapuã, que define o contato leste do GI com o Complexo Gra-

nítico Três Córregos, sendo responsável pelo desenvolvimento
de grandes volumes de talco xistos, que correspondem aos de-
pósitos de talco sensu stricto explorados na região, com ocor-
rência errática de tremolita asbestiforme. A formação generali-
zada de talco a partir dos metadolomitos é relacionada a um
processo metamórfico que transcorre em sistema químico aber-
to, onde grande quantidade de fase fluida (aquosa e silicosa) é
introduzida nas rochas dolomíticas de maneira consideravelmente
contínua, resultando em que não ocorrem modificações signifi-
cativas na composição do fluido por efeito de sua interação com
as rochas. Serpentina ocorre associada ao talco, representando
uma fase mineral precoce do processo de talcificação; (iv) me-
tamorfismo de contato e metassomatismo pelos diques toleíti-
cos cretácicos do Arco de Ponta Grossa, transformando o meta-
dolomito cinza em mármore branco, com a cristalização adicio-
nal de serpentina e outros filossilicatos e, localmente, brucita.
Neste metamorfismo também não há evidências da formação de
talco petrograficamente representativo.

DOMíNIO CANINDÉ, FAIXA SERGIPANA, NE DO BRASIL:
ARCO MAGMÁTICO SEGUIDO DE MAGMATISMO ANOROGÊNICO ?

Rosemery da Silva Nascimento, Elson P. Oliveira
Instituto de Geociências, Unicamp

O Dominio Canindé é um dos constituintes da Faixa Sergi-
pana e é formado por rochas metavulcânicas e metassedimenta-
res intrudidas por corpos graníticos e gabróicos. Rochas desse
domínio já foram interpretadas como suite ofiolítica, arco insu-
lar intra-oceânico e magmatismo continental.

As unidades vulcano-sedimentares do Domínio Canindé cor-
respondem às unidades Novo Gosto e Gentileza. A primeira é
formada por anfibolitos, metabasaltos, diques máficos e corpos
gabróicos bandados ricos em Fe-Ti, intercalados com rochas cál-
cio-silicáticas, metapelitos, metachert e raras ocorrências de már-
mores e níveis grafitosos. Essa unidade metassedimentar pode
ser um complexo de subducção, enquanto os anfibolitos podem
ser basaltos andesíticos do edificio do arco intra-oceânico e os
gabros ricos em Fe-Ti remanescentes da raíz do arco. A Unidade
Gentileza, embora constituída por anfibolitos e diques de diabá-
sio mais evoluídos, também pode ser parte deste arco. Corpos
graníticos com enclaves máficos devem corresponder aos batóli-
tos de arco. Isótopos de Nd para essas rochas indicam idade mo-

delo (TDM) 1,21 Ga. A idade desse provável arco ainda não foi

estabelecida, mas sugere-se que seja mesoproterozóica.

Um evento distensivo deve ter ocorrido no arco, ocasionando

a intrusão da Suíte Gabróica Canindé e de granitos tipo rapakivi.

A Suite Canindé é formada por gabros e leucograbros, e subordi-

nadamente peridotito, troctolito e pegmatito gabróico. Essas ro-

chas estão pouco deformadas e apresentam assinatura geoquími-

ca típica de corpos diferenciados intracontinentais. Dados de isó-

topos de Nd em leucogabros revelaram idades TDM entre 0,97 e

1,0 Ga. Apenas uma amostra apresentou TDM de 1,3 Ga, suge-

rindo contaminação com crosta mais antiga, compatívcl com o

modelo de intrusão anorogênica. Ocorrências restritas de grani-

tóide com textura rapakivi corroboram o contexto extensional.

Posteriormente, as unidades acima foram injetadas por Icuco-

granitos durante a colisão continental que gerou a Faixa Sergipana.

Mapeamento geológico, estudos geocronológicos e geoquí-

micos irão comprovar se o modelo evolutivo esboçado é razoá-

velou não.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A EVOLUÇÃO TERMOMECÂNICA DAS FAIXAS ORÓS, PIANCÓ-ALTO BRíGIDA E
SERIDÓ, PRovíNCIA BORBOREMA, NORDESTE DO BRASIL

Sérgio Pacheco Neves

Departamento de Geologia, UFPE, 50740-530, Recife, PE

As faixas arós, Piancó-Alto Brígida e Seridó (Província Bor-
borema, Nordeste do Brasil) exibem contrastes em estrutura e grau
metamórfico que podem ser correlacionados com a época da depo-
sição nas suas bacias precursoras. Modelos analógicos e computa-
cionais de faixas intracontinentais mostram que o principal fator
condicionante de sua evolução termomecânica é o intervalo de tempo
decorrido entre a extensão e a fase compressiva subseqüente. No
caso da faixa arós, a sedimentação e o vulcanismo ocorreram du-
rante o Paleoproterozóico e, assim, sua estrutura térmica no início
do Brasiliano não deveria diferir daquela das regiões adjacentes.
No entanto, a estrutura litosférica herdada da fase rifle pode ter
persistido. Assim, a razão entre as espessuras da crosta e do manto
neste local deveria ser maior que nas regiões vizinhas e, em conse-
qüência, também maior seria a resistência integrada da litosfera.

Isto levaria a uma localização da deformação nos locais onde a
espessura da crosta era normal no início da convergência, explican-

do a menor intensidade de deformação e o metamorfismo de pres-
são baixa e temperatura baixa a moderada na faixa.

Dados geocronológicos, litoestruturais e estratigráficos in-
dicam que a sedimentação e o vulcanismo na faixa Piancó-Alto
Brígida tiveram início em tomo de 730 Ma e que a extensão
pode ter sido suficiente para formação de uma bacia proto-oce-
ânica. a volume expressivo de sedimentos depositados nas mar-
gens divergentes, juntamente com a presença de um manto me-

nos resistente devido ao calor remanescente da fase rifle, pro-
porcionariam um local de fácil deformação durante a conver-
gência brasiliana. No início desta, o espessamento crustal cau-

saria um rebaixamento das isotermas, o que por sua vez resulta-
ria em metamorfismo sob condições de temperaturas baixas e
pressões moderadas a altas, induzindo a eclogitização parcial
ou total da crosta oceânica. Com a continuação da convergên-
cia, a condução de calor do manto para a crosta começaria a
dominar a evolução do sistema, levando a uma conversão dos
eclogitos para anfibolitos e, num estágio subseqüente, à fusão
parcial destas rochas e a conseqüente formação de granitos cál-
cio-alcalinos. a resultado final seria a transformação da crosta
continental inferior para granulitos. A partir deste ponto (em tomo
de 620 Ma?), o comportamento reológico se inverteria, com a
faixa tomando-se mais resistente à deformação que regiões vi-
zinhas, preservando o metamorfismo de alto a médio PIT.

Dados U-Pb (convencional e SHRIMP) indicam que sedi-
mentaçãona faixa Seridó« 650 Ma) estavaocorrendoquando
a deformação contracional brasiliana já começara em outros lo-
cais da província Borborema. Como o regime compressivo se-
guiu-se imediatamente à fase extensional, a faixa deve ter se
comportado como uma região de baixa

resistência, graças à persistência da anomalia térmica da fase
precedente. A conseqüência seria uma localização da deforma-
ção com o acompanhante metamorfismo de baixo P/T, normal-
mente a temperatura elevada.

As considerações acima mostram que modelos simples po-
dem explicar uma séria de feições geológicas intrigantes na pro-
víncia Borborema, fornecendo um arcabouço que pode ser tes-
tado à medida que novas informações forem adquiridas.

ALOJAMENTO DE GRANITÓIDES PRE. E SINTRANSCORRENTES NA PORÇÃO LESTE DO ESTADO DE
PERNAMBUCO: MARCADORES TEMPORAIS E CINEMÁTICOS DA OROGÊNESE BRASILlANA

Sérgio Pacheco Neves#, Gorki Mariano#, José Maurício Rangel da Silva Filho#, Paulo de Barros Correia*
# Departamento de Geologia, Universidade Federal de Prenambuco
*Departamento de Engenharia de Minas, Universidade Federal de Prenambuco

Estudos geocronológicos e estruturais recentes de granitói-
des e ortognaisses na porção leste do Estado de Pemambuco
revelam a existência de pelo menos quatro grandes grupos de
eventos magmáticos pré-cambrianos. a mais antigo, com ida-
des entre 2,15 e 1,98 Ga, é representado por metagranitóides
com composições variando de quartzo diorítica a granítica e por
rochas metamáficas. Estas rochas são as mais antigas da região
e constituem o embasamento paleoproterozóico para a cobertu-
ra metassedimentar meso- a neoproterozóica. a segundo evento
consiste de metagranitóides de composição sienogranítica (or-
tognaisses Taquaritinga) e de meta-anortositos e metadioritos e
metagranitos associados (suíte Passira), com idades entre 1,52 e
1,70 Ga. A assinatura geoquímica das rochas deste grupo sugere
que elas foram intrudidas em contexto anorogênico. a terceiro
evento incluiu granitóides e ortognaisses com composição cál-
cio-alcalina e idades entre 645 e 620 Ma. Finalmente, um gran-
de volume de granitóides com composições bastante variadas,
com idades entre 590 e 570 Ma, estão espacialmente associados
com zonas de cisalhamento transcorrente e são variavelmente
deformados por elas. Estudos estruturais e de anisotropia de sus-

ceptibilidade magnética (ASM) revelam que o fabric dominante
nestes granitóides desenvolveu-se sob a vigência do regime trans-
corrente, embora nos plutões mais antigos exista evidência para
um alojamento cedo-tectônico e preservem uma foliação de bai-
xo ângulo. Em contraste com este grupo de granitóides, os gra-
nitóides e ortognaisses mais antigos que 600 Ma exibem uma
foliação dominantemente de baixo ângulo quando não afetada
por transcorrências maiores e/ou dobramentos. Estes gnaisses
exibem um fabric dominantmente planar, mas em vários locais
é conspícua a presença de uma lineação mineral com direção
nordeste-sudoeste, também evidenciada por estudos de ASM.
Critérios cinemáticos são raros, mas em alguns locais indicam
uma tectônica tangencial com topo para nordeste.

Estes resultados mostram que o início do Brasiliano na região
estudada deu-se em tomo de 650 Ma e que uma tectônica tangenci-
ai evoluiu para um regime transcorrente após 600 Ma. Datações
Ar-Ar preliminares sugerem que o regime transcorrente esteve ati-
vo, pelo menos localmente, até cerca de 545 Ma atrás e dados U-Pb

e Rb-Sr em granitóides sem deformação plástica sugerem o final da
atividade termotectônica Brasiliana deu-se em tomo de 530 Ma.
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CAPA CARBONÁTICA NEOPROTEROZÓICA NO SUDOESTE DO CRÁTON AMAZÔNICO*

Afonso César R. Nogueira!, Claudio Riccomini 2.3,Aleides Nóbrega Sial3. 4 Candido A. V.Moura5
!Fundação Universidade do Amazonas, Bolsista CAPES e Programa de PÓs-Graduação em Geologia Sedimentar, Instituto de
Geoeiêneias, Universidade de São Paulo, Rua do Lago, 562, 05508-900 São Paulo, Sp, acrnogue@usp.br;2 Instituto de Geoeiên-
eias, Universidade de São Paulo, riccomin@usp.br ;3 Bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq;4NEG-LABISE,
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Espessas sucessões de rochas carbonáticas sobrepostas aos
tilitos da Formação Puga (Glaciação Varanger), distribuídas em
afloramentos descontínuos ao longo da borda sudoeste do Cráton
Amazônico, têm sido descritas apenas litologicamente, não per-
mitindo avaliar sua evolução e correlação com os eventos globais
do Neoproterozóico. Estudos estratigráficos e isotópicos realiza-
dos na região de Mirassol do Oeste (MT) permitiram identificar
uma capa carbonática com mais de 40 m de espessura, ampliando
o registro dos eventos deposicionais pós-glaciações vendianas para
a América do Sul. Diferentemente de outras capas carbonáticas já
descritas em outras partes do mundo, em Mirassol do Oeste o
contato com os depósitos glaciais é deformado hidroplasticamen-
te, com a presença de estruturas de sobrecarga e diápiros do tilito
no dolomito basal, evidenciando a ausência de hiato de tempo
significativo entre o final da deglaciação e início da precipitação
química. A capa inclui depósitos de plataforma carbonática das
formações Mirassol do Oeste e Guia. Os depósitos de plataforma
rasa da Formação Mirassol do Oeste são dolomudstones rosados
com laminação plana e estromatólitos estratiformes, por vezes com
laminações enroladas (roll-up structures), relacionados à ativida-
de microbiana. Ocorrem também estruturas enigmáticas, comuns
a outras capas no mundo: I) tubos verticais preenchidos por dolo-
esparito, relacionados ao escape de gás ou fluído; 2) porosidade
tipo fenestral, mas de provável origem subaquosa; e 3) teepees
formados por cristalização expansiva subaquosa e/ou por proces-

sos de slumping e deformação tectônica sinsedimentar. Os dolo-
mitos são truncados por uma superfície irregular erosiva sobre-
posta por caJcários e folhelhos betuminosos de ojJshore da base
da Formação Guia. Os caJcários são mudstones e packstones/
grainstones micropeloidais, contendo até 2% de terrígenos, dis-
postos em camadas planas, centimétricas, com extensão quilomé-
trica. A laminação plana é interrompida por leques de cristais e
lâminas de cimento isópaco, ambos calcíticos, considerados pre-
cipitados aragoníticos neomorfísados. Níveis de brechas com frag-
mentos tabulares de caJcários e tufos de cristais desarticulados
apresentam partições onduladas de dissolução e são cimentados
por múltiplas gerações de cimento isópaco, esparito ou cristais
euedrais de caJcita. Falhas normais, fraturas preenchidas por es-
parito e diques netunianos associados aos níveis brechados inter-
rompem e deslocam as camadas, e são recobertos por camadas
não deformadas. Estas feições sugerem repetidos episódios de
quebra e cimentação de camadas com deformação sinsedimentar.
Os valores de dl3C e 87Srj86Srsão compatíveis com os encontra-

dos em outras capas vendianas no mundo. Os dolomitos precipi-
taram-se abaixo da ação das ondas de tempo bom, ainda dentro da
zona eufótica, após o degelo e precedendo o evento erosivo gera-
do por glácio-isostasia. A transgressão posterior, induzida pela
elevação pós-glacial do nível do mar, foi marcada pela deposição
de caJcários aragoníticos, retomando lentamente as condições
normais após a glaciação global.

NOVAS CORRELAÇÕES E INTERPRETAÇÕES PARA A GEOLOGIA DA REGIÃO DE SANTA MARIA
MADALENA, NW DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

José Renato Nogueira*(jrnog@uerj.br)Luiz Guilherme do Eirado Silva*Cláudia Sayão Valladares* Miguel Tupinambá*

* TEKTOS/FGEL/UERJ

Este trabalho reúne de forma sucinta os dados geológicos obti-
dos em trabalhos de campo (escala I :50.000) realizados pelos auto-
res e por alunos da Faculdade de Geologia/UERJ em 2000 e 200 I,
na região do município de Santa Maria Madalena e arredores. Esta
região está situada no Terreno Oriental da Faixa Ribeira Central,
onde afloram espessos pacotes metassedimentares, intrudidos por
diversos corpos granitóides brasilianos pré a tardi-colisionais.

As atividades desenvolvidas no período, tiveram como enfo-
que principal o reconhecimento das diversas unidades litológicas
mapeadas por vários autores na região noroeste fluminense na
década de 70, além de uma avaliação detalhada da viabilidade de
integração regional entre estes mapeamentos geológicos, com o
intuito de homogeneizar as diversas nomenclaturas adotadas com
os mapas geológicos produzidos pelo Grupo Tektos/UERJ.

A partir destes trabalhos optou-se por exemplo, por agrupar
as Unidades Catalunha e São Fidélis (Batista, 1984) em um único
grupo de rochas metassedimentares, mantidas com a denomina-
ção de Unidade São Fidélis, sendo basicamente constituidas de

silJimanita-granada-biotita gnaisses que podem se apresentar desde
migmatiticos, com muitos leucossomas centiméricos ricos em
granada e schilieren de biotita, indicando ter sofrido fusão parcial
in situ (Unidade São Fidelis), até fortemente milonitizados, com
bandamentos tabulares e constantes (Unidade Catalunha). Esta
unidade é rica em lentes de rochas máficas e caJcissilicáticas.

Por outro lado, as rochas da Unidade Desengano puderam
ser desmembradas em duas unidades, uma relacionada à fusão

parcial de metassedimentos das unidades São Fidélis, e outra
composta por rochas granitóides ricas em fenocristais de felds-
pato. A primeira, denominada Granada-biotita leucogranito, é
um granada-biotita gnaisse foliado, leucocrático, relativamente
homogêneo, de granulação fina a média. A segunda, Granada-
biotita gnaisse porfirítico é um granda-biotita gnaisse porfíríti-
co mesocrático, rico em fenocristais de plagioclásio sericitiza-
do, podendo ser foliado.

Foi também individualizadauma quarta unidade composta por
Hornblenda-biotitagnaissebandado de granulaçãofina amédia,rico
em boudins anfibolíticos centimétricos, que faz contatos gradacio-
nais com asunidades supracitadas.Esta unidade pode ser correlacio-
nada à Unidade Euclidelândiadefmida por Sad & Dutra (1988).

A análise estrutural revelou a existência de um complexo siste-
ma de cisalhamento, controlado principalmente por movimentação
direcional destral, associada à movimentação da Zona de Cisalha-
mento Paraíba do Sul, que gerou lineações de estiramento de baixo
mergulho para NE e Sw. Dobras fechadas a apertadas de escala
megascópica possuem eixos com caimentos suaves para SW.

O metamorfísmo associado é de fácies anfibolito, porém a
presença de corpos lenticulares mapeáveis de rochas granulíti-
cas, possivelmente correlacionáveis à Unidade Bela Joana, su-
gere que metamorfismo de fácies granulito pode ter ocorrido,
ainda que com abrangência restrita. Evidências de retormeta-
morfismo parecem estar relacionadas prioritariamente à intru-
são de rochas graníticas e à deformação cisalhante imposta.
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A FAIXA DE ROCHAS METAMÁFICAS-METAULTRAMÁFICAS DE ARCADAS-SERRA NEGRA-LlNDÓIA, SP E
SEU SIGNIFICADO GEOTECTÔNICO

Marcos Aurélio Farias de Oliveira (DPM/IGCEIUNESP/Rio Claro) maurelio@rc.unesp.br; Antenor Zanardo (DPM/IGCE/
UNESP/ Rio Claro); Anderson Antonio Pinheiro Chagas (CCDM-São Carlos); Ana Paula Lazarini (Pós Graduação-IGCE-
UNESP-Rio Claro). Norberto Morales (DPM-IGCE-UNESP-Rio Claro).

Ocorrências de rochas metamórficas de composição máfica
a ultramáfica na região de Lindóia, Águas de Lindóia, Itapira,
Amparo, Serra Negra e Arcadas, estado de São Paulo, são des-
critas por vários pesquisadores.

O que vamos caracterizar presentemente é uma estreita faixa
(dezenas de metros de largura) que se estende de Arcadas em di-
reção à Lindóia, contendo numerosas ocorrências alinhadas de
rochas metamáficas e metaultramáficas. Esse alinhamento, resul-
tante da implantação do cinturão de cisalhamento Ouro Fino, tem
orientação aproximada N30E, com mergulhos elevados para SE,
e é aproximadamente paralelo à zona de cavalgamento de Socor-
ro, que delimita as rochas de alto grau a leste, das rochas de facies
anfibolito a oeste, e equivale à mega estrutura denominada por
alguns autores de "nappe de empurrão Socorro-Guaxupé".

O contexto litológico dessa faixa compreende metassedimen-
tos e ortognaisses do Grupo Itapira, representados por quartzi-
tos puros, quartzo-mica xistos, mica xistos, paragnaisses com
granada/sillimanita, biotita gnaisses monzo a sieno graníticos e
migmatitos com ou sem homblenda e ortognaisses-migmatíti-
cos de composição tonalítica/ trondhjemítica/granodioritica e
mais raramente monzogranítica do Complexo Amparo. Englo-
bados ou intercalados nessas rochas aparecem pequenos corpos
lenticulares de rochas metamáficas e metaultramáficas.

Mineralogicamente os tipos mais ultramáficos são represen-
tados, por um lado por rochas com grandes concentrações de
homblenda (homblenda xistos) e, por outro por unidades ricas
em ortopiroxênio e olivina (meta olivina piroxenito e meta peri-

dotito). Geoquimicamete alguns tipos são ultramagnesianos
(mais que 30% de MgO) e muito ricos em Cr (até 8000 ppm) e
Ni (até 3000 ppm), tem tendência toleítica, subalcalina, com afi-
nidades de rochas do tipo E-MORB, destacando-se, em algu-
mas amostras anomalias negativas acentuadas de Ce.

Dados geocronológicos recentes destacam idades U/Pb
arqueanas (3024 ma.) para as fases antigas de migmatitos da
região e 2770 ma. para gnaisses tonalíticos bandados, segui-
dos de valores transamazônicos (2230 e 2140 ma.) e brasilia-
nos (609 ma.). A evolução tectônica da área, com destaque
para esforços de compressão, seguidos de transcorrência, di-
ficulta o reconhecimento da relação das metamáficas-ultra-
máficas com as rochas do Grupo Itapira (neoproterozóico)
ou com as rochas do Complexo Amparo (arqueano-paleopro-
terozóico ).

Assim sendo, a interpretação da evolução dessa faixa toma-
se complexa, permitindo duas posibilidades:

A primeira ligaria estes corpos máfico-ultramáficos ao Ar-
queano e eles representariam fragmentos de material komatíti-
co, deslocados para níveis superiores, conseqüência da intensa
atividade tectônica nessa área, no brasiliano.

A segunda, que relacionaria esses corpos ao evento neopro-
terozóico que gerou o Grupo Itapira, permite interpretar o pre-
sente alinhamento como uma sutura que teria trazido material
mantélico para níveis superiores, sendo, nesse caso, as ocorrên-
cias em estudo de natureza ofiolítica, como fragmentos de fim-
do oceânico.

EXTRUSION OF THE ARCHAEAN UAUÁ BLOCK DURING PALAEOPROTEROZOIC CONTINENT-CONTINENT
COLLlSION - NORTHERN SEGMENT OF THE ITABUNA-SALVADOR-CURAÇÁ OROGEN, BAHIA

Elson P. Oliveira, Marcelo J. Carvalho, Maria I.M. Duarte
Instituto de Geociências, Unicamp, Campinas, SP

The Archaean Uauá Block is situated on the NE part ofthe

São Francisco Craton, in the northem segment of the Palaeopro-

terozoic Itabuna-Salvador-Curaçá orogen (ISCO). It is made up

mostly of high-grade quartz-feldspar gneisses interleaved with

mafic-ultramafic bodies. At least two mafic dyke swarms intru-

ded this basement, which was then crosscut by granite and peg-

matite sheets, and later reworked. The Uauá Block lies in sharp

contact with the Palaeoproterozoic Rio Capim volcanic-pluto-

nic-sedimentary sequence to the east, and with the Archaean-

Palaeoproterozoic Caldeirão gneiss-quartzite belt to the west

through nearly vertical shear zones.

Satellite image, field relationships and geochronological data

confirm that the Archaean Uauá Block is a displaced terrane wi-

thin ISCO. Indeed, large-sca1e left-Iateral drag ofmafic dykes on

the westem side of the Uauá Block and right-Iateral kinematic

indicators (e.g. S-C relationships, asymmetrical folded mylonite,

sigmoidal granite sheets) on its eastem boundary indicate that the

Uauá Block travelled several kilometres from south to north. The

northerly drift of the Uauá Block is diagnostic of the extrusion

tectonics commonly observed in modem collisional orogens.

U-Pb dating of syn-metamorphic titanite from boudinaged

mafic dyke on the westem margin ofthe Uauá Block provides a

minimum age of 2039 Ma for the extrusion tectonics. However,

the escape of blocks might have started as early as 2084-2076

Ma as revealed by U-Pb SHRIMP ages of metamorphic over-

growths on detrital zircon grains from sheared and dismembe-

red quartzites ofthe Caldeirão Belt (2076 Ma) and the intrusion

of syn-tectonic elongated igneous bodies in ISCO's northern

segment, such as the Itiuba Syenite (2084 Ma) and the Ambro-

sio granodiorite dome (2080 Ma).

This finding has severa I implications for the evolution of

ISCO. For instance, the U auá mafic dyke swann may be an abor-

ted arm of a rift-related ocean basin that closed to give rise to

the Rio Itapicuru greenstone belt, farther to the south; the che-

mistry ofthese mafic rocks is similar but their ages and paleola-

titudes remain to be constrained.
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE AS ROCHASMETAMÓRFICASDE ALTOGRAU E GRANITÓIDES
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'DGEO/UFPE, 2GMG/USP

o Maciço Pemambuco-Alagoas (PE-AL) está localizado no

Dominio Meridional da Província Borborema e é constituído prin-

cipalmente por rochas metamórficas Mesoproterozóicas de alto

grau (facies anfibolito) e granitóides Neoproterozóicos. Neste

contexto, os Complexos Belém do São Francisco e Cabrobó re-

presentam as sequências metamórficas compreendendo rochas orto

e paraderivadas, respectivamente. A relação litoestratigráfica en-

tre os dois complexos ainda não está muito bem esclarecida na

literatura e procurando compreender melhor este contexto está

sendo realizado um mapeamento geológico na escala 1:100.000

de uma área de l500km2 a oeste de Garanhuns (PE), porção cen-

tral do Maciço PE-AL. Os resultados preliminares deste estudo

são aqui apresentados, onde podemos descrever atualmente 7 uni-

dades litológicas: 1) quartzitos feldspáticos a puros, 2) lentes de

calciossilicáticas por vezes granadíferos com coloração verde es-
branquiçada, 3) biotita gnaisse-migmatito de composição tonalí-

tica a granodioritica, granadífero, coloração cinza claro a escuro,

com estruturas estromática, dobrada, schollen, schierlien, agmá-

tica e ptygmática, 4) biotita horblenda gnaisses de composição

quartzo-dioritica, 5) biotita horblenda gnaisse-migmatito róseo

enriquecido em feldspato-K com estruturas estromática, dobrada

e dictonítica, 6) anfibolitos, e 7) granitóides com composição

monzogranítica a granodioritica que encerram enclaves centimé-

tricos a métricos de biotita gnaisses. Os granitóides são rochas de
granulação média a fina, equigranular a inequigranular com feno-

cristais de feldspato potássico de até 3cm de comprimento, colo-
ração cinza a cinza rosado, compostos por biotita, muscovita e

por vezes magnetita como principais constituintes máficos, e aces-

sórios como apatita, zircão, opacos e por vezes epidoto. As unida-

des 1, 2 e 3 são consideradas rochas paraderivadas e encontram-

se intercaladas entre si, as unidades 4, 5, 6 e 7 são rochas ortode-
rivadas, com destaque para os granitóides da unidade 7 que intru-

dem principalmente as unidades 3,4 e 5. Procurando avaliar me-

lhor a relação entre rochas para e ortoderivadas uma série de aná-

lises litoquímicas estão sendo desenvolvidas. Para o momento,

somente os granitóides foram analisados. Os granitóides são ro-

chas sub-alcalinas peraluminosas com teores de Si02 acima de
70%, alta concentração de AI2O3e valor molecular de A/CNK > 1.
Um padrão &acionado dos ETRs com expressiva anomalia nega-

tiva de Eu se faz presente. No diagrama RbxNb+Y (Pearce et aI.
1984) os granitóides ocupam o campo pós-colisional, e no dia-

grama RlxR2 (Batchelor & Bowden 1985) o campo sin-colisio-

nal. Em relação ao contexto estrutural, as múltiplas fases çiefor-

macionais e a atuação do alto grau metamórfico (facies anfiboli-
to), dificultam a interpretação das estruturas observadas na área

de estudo. No entanto, são sugeridas 4 fases deformacionais: a)
Dn, onde foi gerada uma foliação dúctil Sn; b) Dn+ 1 relacionada

com evento de compressão com direção aproximada N-S, eixos

de dobras com direção preferencial E- W, Sn+ 1 bem marcante e

sub-paralela a Sn; c) a fase Dn+ 2 corresponderia com o evento de

formação da megadobra de Venturosa com o eixo mergulhando
para SE, redobramento da Sn+ 1 e geração de figuras de interfe-

rências; d) e por fim, a fase Dn+ 3 relacionada com a geração de

zonas de cisalhamento de caráter predominatemente IÚptil tardias.

ESTRATIGRAFIA DE SEQÜÊNCIA NO COMPLEXO TURBIDíTICO ZERRISSENE, NAMIBIA, SW ÁFRICA.

F. v,p. Paciullo*; A Ribeiro *; R.A.J Trouw*; C. Paschier**

* Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ;
** Universidade de Mainz, Alemanha

As orogenias Pan-Africana, na África, e Brasiliana, no Bra-
sil, geraram faixas móveis colisionais que uniram vários cratons
antigos. Na Namíbia, SW da África, três dessas faixas móveis,
dispostas num padrão do tipo junção tríplice RRR, estão relaci-
onadas à orogenia Damara (650-500 Ma): Faixas Damara, Ka-
oko e Gariep. As sucessões metassedimentares contidas nestas
faixas são interpretadas como depósitos de margem continental
intraplaca. Estão afetadas por três fases de deformação: D, -
dobras reviradas, de escala quilométrica, com eixos N-S e ver-
gências para oeste e leste; D2- dobras com plano axial horizon-
tal e eixos também N-S; D3- dobras com traços axiais e eixos
E-W. Relaciona-se as duas primeiras a evolução da faixa Ka-
oko; a última ao desenvolvimento da faixa Damara. O metamor-
fismo é de fácies xisto verde com biotita. Integrando a porção
sul da faixa Kaoko, o Complexo Turbidítico Zerrissene é uma
sucessão cíclica de turbiditos siliciclásticos e carbonáticos, da
base para o topo inclui dos nas formações Zebrapüts (siliciclás-
tica), Brandberg West (carbonática), Brak River (siliciclástica),
Gemsbok River (carbonática) e Amis River (siliciclástica). Atra-
vés de perfis estratigráficos detalhados foram caracterizadas fá-
cies e associações de facies nas formações Brak River e Gems-
bok River. Na primeira foram identificados arenitos maciços e

laminados, turbiditos clássicos, conglomerados maciços, brechas
de intraclastos e pelitos maciços, além de seixos e blocos pinga-
dos de rochas do embasamento. A sucessão vertical de fácies
mostra uma grano-estrato-decrescência ascendente, com predo-
mínio de camadas amalgamadas de arenitos maciços na base e
meio da unidade, passando a turbiditos de acamamento delgado
e camadas pelíticas no topo da formação. A segunda é constitu-
ída por calcarenitos maciços, gradados onde são reconhecidas
fácies de Bouma, pelitos siliciclásticos, brecha carbonática e
calcáreo azul com estratificação delgada bem definida. A suces-
são vertical de fácies mostra duas associações: inferior, consti-
tuída pelas fácies maciça e gradada e intercalações pelíticas he-
mipelágicas; e superior, composta pelo calcáreo azul com estra-
tificação delgada bem definida. Brecha carbonática ocorre no
topo da formação. A inferior é interpretada como depósito na
base do talude, a superior como carbonato periplataformal. A
Formação Brak River é interpretada como um depósito turbidí-
tico relacionado à glaciação (mar baixo), enquanto que a For-
mação Gemsbok River é interpretada como pós-glacial, pela
própria natureza dos seus constituintes, pois carbonatos neces-
sitam de espaço (mar alto) para nascerem. Assim sendo, as for-
mações Brak River e Gemsbok River constituem uma seqüên-
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CORPOS OFIOLíTICOS DA FAIXA ARAGUAIA E SUAS IMPLICAÇÕES TECTÔNICAS

Marco A. P Paixãol.2, Ariplínio Antônio Nilson2, Elton Dantas2 & Simone Gióia2

1- A GIM (Agência Goiana de Desenv. Industrial e Mineral) 2- Universidade de Brasília

Os corpos ofiolíticos localizados no domínio externo da Faíxa
Araguaia (Grupo Tocantins), próximos à borda leste do Craton
Amazônico, formam um alinhamento de cerca de 500 km de
comprimento de direção N-S e são representados por fragmen-
tos da seqüência crustal e mantélica. Dentre os mais expressi-
vos destes corpos estão os complexos Quatipuru (CQ), Morro
do Agostinho (MA) e Serra do Tapa (ST).

O Complexo Quatipuru corresponde à base da zona de tran-
sição de Moho, composto por harzburgitos predominantes com
corpos lenticulares subordinados de dunitos e cromititos podi-
formes, além de uma suíte de delgados diques máfico-ultramá-
ficos. Tal complexo está embutido em rochas metassedimenta-
res típicas de ambiente oceânico (jlysch sequence), interacama-
das com tufos félsicos (riolíticos) com estruturas de condutos
hidrotermais e sedimentos exalativos associados. O Complexo
Quatipuru está espacialmente associado com o Complexo Mor-
ro do Agostinho, caracterizado pela presença de pillow-lavas
basálticas, harzburgitos e dunitos. A associação Quatipuru-Morro
do Agostinho e rochas vulcânicas félsicas associadas, represen-
ta um análogo antigo de bacia de retro-arco tipo ilhas Marianas.
Assim, esta analogia requer a existência de um edifício de arco,
cujas evidências de retrabalhamento seriam expressas pela pre-
sença de zircões detríticos com idades variando de 604 a 2.085
Ma (U-Pb SHRIMP) em rochas epiclásticas do Grupo Tocan-
tins. Os diques máfico-ultramáficos que cortam o CQ fornece-
ram uma isócrona Sm-Nd com idade de 757:!:: 49 Ma, com valo-
res de eN"<!(Q+ 6,6, indicativos de derivação de ambientes do
tipo MOKH. Similarmente, os basaltos almofadados do Morro
do Agostinho apresentam valores de e(t)positivos. Algumas amos-

tras do QT mostram evidências de contaminação crustal, apre-
sentando valores de eNd(t)negativos. O Complexo Serra do Tapa

compreende uma assocIação de basaltos almofadados e serpen-
tini tos, onde zircões encontrados nos basaltos e analisados pelo
método de evaporação Pb-Pb, são interpretados como magmáti-
cos e apresentam idades da ordem de 2 Ga.

A presença de duas idades diferentes (se confirmada) para
os complexos ofiolíticos na Faixa Araguaia, corroboraria a idéia
de dois eventos de abertura oceânica, bem como a acresção de
terrenos distintos na construção da Faixa Araguaia. Esta última
hipótese foi aventada por outros autores no passado para os gru-
pos Tocantins e Estrondo, devido a mudanças bruscas no estilo
estrutural e condições metamórficas, que variam de anquimeta-
mórficas à fácies xisto-verde baixo (Grupo Tocantins) para con-
dições de fácies anfibolito médio (Grupo Estrondo). Evidência
do início da fase rift na bacia oceânica do Neoproterozóico é
dada por rochas alcalinas de aproximadamente 1 Ga na região
de Porto Nacional.

A presença de linhas de escorregamento (s!ip !ines), identi-
ficadas tanto em imagens de satélite quanto em aerogeofísica
(sinal analítico da magnetometria) demonstra que a Faixa Ara-
guaia resultou de uma colagem final no Brasiliano, envolvendo
a colisão de blocos de idade e natureza distintas (blocos de cará-
ter continental e oceânico). No entanto, algumas questões ainda
permanecem não esclarecidas, tais como (1) quando ocorreu a
obducção dos distintos ofiolitos, (2) qual é a idade e qual foi a
duração precisa da colisão brasiliana e (3) qual outro bloco, além
do Cráton Amazônico, fez parte do processo de colisão (arco
intra-oceânico?).

GRANITÓIDES NO CONTEXTO EVOLUTIVO DA REGIÃO DO GURUPI,
NORDESTE DO PARÁ

Edney Smith de Moraes Palheta - e_smith@uol.com.br,FranciscodeAssis Matos de Abreu- famatos@u.fPa.br, Candido A. V.
Moura - c_moura@u.fPa.br

Centro de Geociências - Universidade Federal do Pará

Na região do Gurupi, nordeste do Estado Pará, afloram ro-
chas proterozóicas e granitóides, em janelas erosivas, em meio às
coberturas fanerozóicas. As informações regionais, constantes na
literatura e novos dados a elas acrescentadas, permitiram reforçar
a correlação dessas rochas com unidades geotectônicas do sudo-
este-sudeste do Cráton Oeste Africano, que esteve integrado ao
Cráton São Luís, antes da deriva continental meso-cenozóica.

Seis granitóides foram datados através do método de evapo-
ração de Pb em monocristais de zircão, quatro forneceram ida-
des situadas entre 2160 e 2060 Ma, um apresentou idade míni-
ma paleoproterozóica de 2,0 Ga, e uma forneceu idade de 549 :!:

4 Ma.. Os granitos paleoproterozóicos são petrograficamente
similares, e definem dois grupos: granitóides do tipo I, com um
único representante (Granito Cantão 2159 :!: 13 Ma), o qual é
correlacionável aos corpos das suítes Tromaí (2.132 Ma) e Ro-
sário (2.139-2.080 Ma), situadas no Maranhão; granitóides com
duas micas, tipo S, a maioria deles, enfeixados na Suíte Tracua-
teua (granitoides Tracuateua (2086:!: 10Ma), Mirasselvas (2091
:!:5 Ma), Japiim (2084:!: 5) Jonasa (2061 :!:8 Ma». Estrutural-
mente, os corpos são, na maioria, isotrópicos e apenas local-
mente apresentam faixas miloníticas de direção NW-SE e linea-
ção de estiramento mineral. Foliações, não muito penetrativas,
são encontradas em alguns deles.

Os magmas geradores dos granitóides paleoproterozóicos
provêm de fontes mistas, mantélicas e crustais (eNd positivos e
fracamente negativos), tendo tido os mesmos colocações sin
colisionais a tardi colisionais (?). O ambiente geotectônico de

formação desses granitóides foi o de arcos de ilhas, que, em
interação com núcleos arqueanos (Libéria- África Ocidental, e
o Núcleo Cratônico Central da Bacia do Parnaíba), produziram
fusões, gerando os corpos graníticos. Rochas supracrustais, desse
mesmo contexto geotectônico, representadas pelo conjunto Gru-
po Gurupi!Terrenos Birrimianos, foram deformadas e metamor-
fisadas em condições, predominantemente, de fácies xisto-ver-
de. O Cinturão de Cisalhamento Gurupi-CCG (NW -SE) teria se
instalado durante o funcionamento desses processos colisionais,
antes de 2,16 Ga. Como produtos posteriores a essa fase intera-
tiva, surgiram as seqüências flúvio-deltáicas representadas pe-
las formações Viseu e Igarapé de Areia (?).

No Mesoproterozóico sobreveio uma discreta fragmentação
dessa grande área, cujo principal evento registrado é a colocação
da Alcalina Boca Nova (idade mínima de 730 Ma) e de sequênci-
as supracrustais restritas. Nova reaproximação de massas e coli-
são, envolvendo o Núcleo Cratônico Central e o Cráton São Luís!
Oeste Africano, fez surgir no CCG, com movimento de massa de
SW para NE, uma zona de fore/and, retrabalhando alguns grani-
tóides paleoproterozóicos, com o desenvolvimento de estruturas
planares, lineares e recristalizações localizadas. Esta convergên-
cia gerou entre lascas tectônicas, fusões restritas, que formaram o
Granitóide Ney Peixoto no Eo-Cambriano (549 :!:4 Ma), e a in-
versão da Formação Piriá e compôs, regionalmente uma estrutura
pop-up. O regime tectônico progrediu para transcorrências, tendo
como estrutura mais expressiva, na região do Gurupi, à Zona de
Cisalhamento Tentugal, de movimento sinistral.
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ESTRUTURAS, TEXTURAS E RELAÇÕES DE CONTATO DOS GRANITÓIDES NO PARQUE ESTADUAL DA
ILHA DO CARDOSO

Matheus Palmieri *, Guilherme Denzin* e Antenor Zanardo**
*Graduação em Geologia UNES?, **Departamento de Petrologia e Metalogenia UNESP

A Ilha do Cardoso está situada no sudeste do Estado de São
Paulo, divisa com o Estado do Paraná e trata-se de um parque
estadual administrado pelo Instituto Florestal da Secretaria do
Meio Ambiente (IF/SMA). Possui uma área de aproximadamente
151 km2 com altitudes variando do nível do mar até cerca de
814 m. Possui relevo montanhoso típico da Serra do Mar, cober-
to por densa e exuberante Floresta Pluvial Tropical Atlântica.

Geologicamente encontra-se inseri da no Domínio Geotec-
tônico Paranaguá, relacionado a processos de aglutinação do Su-
percontinente Gondwana do Neoproterozóico. Possui, em sua
porção setentrional, rochas metassedimentares ritmicas de fáci-
es xisto verde, em sua maior parte, a ilha, é constituída por ro-
chas graníticas representados principalmente por biotita-quart-
zo monzonito, homblenda-quartzo monzonito, quartzo monzo-
nito, monzogranito e sienogranito, de idade brasiliana.

Os granitóides da Ilha do Cardoso, Sienito Três Irmãos (STI)
e Granito Cambriú (GC), encontram-se, em sua maioria, aflo-
rantes nos costões ao longo das praias como belas exposições
de centenas de metros e até quilômetros. Possuem coloração
acinzentada a amarelada, podendo ser encontrado avermelhado
nos pontos mais alterados. Em geral, são leucocráticas de gra-
nulação fina a media, granular hipidiomórficos a xenomórficos,
equigranular a inequigranular.

Ao longo dos costões da porção leste da ilha (porção volta-
da para o mar aberto) é possível notar a presença de fluxo mag-
mático evidenciado pelos cristais máficos e por encIaves de
material básico cuja direção, em sua maioria, é próxima de N-S
com caimento em alto ângulo para E. Os encIaves chegam a

estarem concentrados em faixas difusas decimétricas a métri-
cas, onde constituem a maior parte do volume da rocha no loca!.
Mostram evidencias de assimilação e infiltração em grau varia-
do. Exibem dimensões centimétricas (em geral menor de 20 cm)
arranjados de forma brechóide.

No contato do granito com os metassedimentos observa-se
um efeito termal decamétrico a hectométrico. Próximo ao con-
tato observou-se homfels com cordierita, sillimanito e granada,
enquanto que mais afastado ocorre andaluzita, muscovita e/ou
biotita. Esta associação mineralógica projeta uma pressão míni-
ma da ordem de 4 kbar, indicando que o granito alojou-se a pro-
fundidades próximas de 13 km.

Há famílias de fraturas sub-horizontais que marcam terra-
ços marinhos de abrasão, relacionados a pulsos tectônicos. Ou-
tra feição interessante é uma cIivagem de fratura distribuída den-
samente por todo o corpo, sub-vertical com direção E-W. Essa
direção pode ser relacionada a foliação Sn (regional) impressa
nos metassedimentos aflorantes mais a norte da área.

Essa relação pode ser muito bem vista no contato dos grani-
tóides com as rochas metassedimentares, onde o granitóide en-
contra-se intercalado com as rochas metassedimentares, apre-
sentando, algumas vezes, feições de assimilação e migmatiza-
ção dos metassedimentos pelo material granítico. Pode-se notar,
também, que próximo ao contato o corpo granítico encontra-se
fortemente foliado paralelamente Sn, o que evidencia que a co-
locação dos granitóides ocorreu concomitantemente ao tecto-
nismo formador da foliação Sn, ou seja, a intrusão foi sin a tar-
di-tectônica.

COMPARTIMENTAÇÃO TECTÔNICA DA PORÇÃO SUL-ORIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

e.R. Passarelli; M.e. Campos Neto.;M.A.S Basei.; Jr., O SIGA.; H.J Prazeres Filho
Instituto de Geociências - Universidade de São Paulo

A região sul-oriental do Estado de São Paulo pode ser com-
partimentada em quatro domínios tectônicos principais, limita-
dos por importantes zonas de cisalhamento (ZC). O Bloco Embu
(BE), nas proximidades da Zona de Cisalhamento Cuba tão
(ZCC), que faz seu limite sul, compreende rochas metas se di-
mentares, localmente migmatíticas, e granitos peraluminosos
intrusivos, com forte estruturação E-W, reflexo do Sistema de
Cisalhamento Cubatão Itariri (SCCI). Os litotipos graníticos
apresentaram idades em tomo de 600 Ma (U-Pb - monazitas),
interpretadas como, relacionadas à fase tardi-colisional do Cin-
turão Ribeira, responsável pelo desenvolvimento do SCCI.

O Bloco Mongaguá (BM), é limitado a NW pela ZCC, a SW
pela Zona de Cisalhamento ltariri (ZCI) e a leste pelo Oceano Atlân-
tico. Predominam rochas gnáissico-migmatíticas, envolvendo ter-
mos graníticos e dioríticos, com estruturação geral E-NE. Os ter-
mos graníticos apresentaram heranças isotópicas com idades U-Pb
(zircões) entre 580 e 640 Ma. Os valores próximos a 600 Ma, fo-
ram interpretados como relacionados à época de mistura de mag-
mas (mingle / mix), possivelmente em processos distensionais.

O Bloco Registro (BR), limitado a norte pelo SCCI e a sul pela
Zona de Cisalhamento Serrinha (ZCS) é composto por rochas gra-
níticas com feições migmatíticas, com diferentes graus de assimila-
ção com material dioritico; e por paragnaisses do Maciço da Juréia.
Apresenta estruturação NW, e E-NE, quando influenciadas pela ci-
nemática do SCCI. As rochas granito-migmatíticas possivelmente
associam-se a processos distensionais, relacionados a mingling e
mixing de materiais distintos, ocorrido possivelmente em épocas
paleoproterozóicas (idades U-Pb 2.2 - 1.9 Ga). Adicionalmente, estão
intensamente afetadas pelo evento tectono-termal Brasiliano, ocor-

rendo rochas gnáissicas com cerca de 600 Ma.
O SCCI constitui-se por granitóides, e subordinadamente

metassedimentos, miloníticos e protomiloníticos, com estrutu-
ração geral E/NE. As rochas afetadas pelo SCCI registraram,
pelo menos, 2 fases importantes distintas de deformação. Uma
fase relacionada a uma movimentação sinistral com componente
de abatimento para NW, com idade máxima de 600 Ma, e outra a
movimentações sinistrais e dextrais com componente compressiva
para SW. Reativações posteriores em condições mais rúpteis são
observadas.

Os litotipos investigados do Bloco Iguape (BI), limitado a
norte pela ZCS e a S-SE pelo Oceano Atlântico, envolvem ro-
chas graníticas e metassedimentares de baixo grau metamórfico
com estruturação principal NE. Os protomilonitos graníticos do
Maciço de Iguape mostraram idades U-Pb em tomo de 600 Ma,
e os demais granitos associados a Suíte Intrusiva Serra do Mar,
idades em tomo de 580 Ma.

A ZCS, de direção principal E-W (movimentação dextral)
afeta rochas graníticas e metassedimentares. Apresenta ramifi-
cação de direção SE, e movimentação sinistra!.

Possivelmente, a justaposição dos blocos tectônicos deu-se em
épocas neoproterozóicas muito próximas, sendo a do BE ao BR, há
cerca de 606 Ma, através de uma ZC de direção E- W. Granitos
peraluminosos intrusivos no BE (598 Ma), associados ao SCCI,
podem estar relacionados à justaposição do BM, aos blocos BR e
BE. Esta justaposição ocorreu através de movimentações sinistral
(E- W) e dextral (NE) do SCCI. A época mais provável da justapo-
sição do BI ao BR (570-580 Ma) é sugerida através de datações U-
Pb (monazitas) em protomilonito granítico da ZCS.
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PROVENIÊNCIA, IDADE DEPOSICIONAL E IDADE DO METAMORFlSMO DE PARAGNAlSSES DA REGIÃO
NORDESTE DE RONDÔNIAA PARTIR DE GEOCRONOLOGIA U-Pb EM ZlRCÕES E MONAZlTAS E ISÓTOPOS Sm-Nd

Bruno Leonelo Payolla,,2bruno@eln,gov,br; (IG-USP); Jorge Silva Bettencourt3; Allen H, Fetter2; Washington Barbosa Leite Junior2
'ELETRONORTE, Brasília (DF); 2IGCE-UNESP, Rio Claro (SP); 3IG-USP, São Paulo (SP)

Recentemente, uma associação de paragnaisses de alto grau metamórfico foi reconhecida como uma importante unidade
litoestratigráfica da região nordeste do Estado de Rondônia (Payolla et aI" 2002), A associação é dominada por migmatitos

pelíticos e leucognaisses com granada; gnaisses calcisilicáti-
cos são raros, Granada augengnaisses ortoderivados podem
representar granitóides originados da fusão parcial dos parag-
naisses, Os migmatitos metapelíticos são constituídos por com-
binações variadas de granada, silimanita, cordierita, ortopiro-
xênio aluminoso, espinélio, biotita, quartzo, plagioclásio, fel-
dspato potássico, ilmenita e magnetita. Zircão e monazita são
os principais minerais acessórios. No geral, apresentam um
bandamento composicional milimétrico definido por bandas
quartzo-feldspáticas e bandas ricas em minerais aluminosos.
As rochas da associação de paragnaisses são intrudidas por
granitos e mangeritos da Suite Intrusiva Serra da Providência
(1570 a 1530 Ma; Bettencourt et aI" 1999). Análises U-Pb de
zircões detríticos de uma amostra de migmatito pelítico forne-
ceram três populações de zircões com idades 207Pbp06Pbde 1808
Ma, 1760 Ma e 1680-1650 Ma; os valores de TDMsituam-se
entre 2,40 e 2,10 Ga. Esses dados sugerem várias fontes de
idade paleoproterozóica para o material clástico dos protolitos
dos paragnaisses. As populações de zircões com idades mais
antiga e intermediária podem ser provenientes de porções da
crosta Ventuari- Tapajós (1,95 a 1,80 Ga; Tassinari et aI" 2000),
situada à nordeste (coordenada atual), e de gnaisses tonalíticos
e granulitos enderbíticos (1,75 a 1,73 Ga; Payolla et aI" 2002),
situados à oeste e leste, respectivamente. A população mais
jovem é comparável às idades de gnaisses tonalíticos situados

a sudoeste (1,65 a 1,63 Ga; Bettencourt et aI" 2001), mas po-
dem também representar zircões metamórficos. O intervalo de
deposição dos protolitos é limitado pela idade mais jovem dos
zircões detríticos (1650 Ma) e pela idade mais antiga dos gra-
nitóides da Suite Intrusiva Serra da Providência (1570 Ma).
Três grãos de monazita analisados individualmente fornece-
ram idade U-Pb concordante de 1545 Ma, considerada como a
idade do metamorfismo de alto grau e fusão parcial que afetou
os paragnaisses. Essa idade relaciona, temporal e espacialmen-
te, o metamorfismo de alto grau ao magmatismo Serra da Pro-
vidência. Portanto, os paragnaisses da região nordeste de Ron-
dônia não representam equivalentes de alto grau metamórfico
das rochas dos grupos Beneficente e Roosevelt (1760 a 1720
Ma; Santos et aI" 2001), mas sedimentos mais jovens, deposi-
tados e metamorfisados num curto intervalo de tempo, entre
1650e 1570 Ma.
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METAMORFISMO DE TEMPERATURA ULTRA-ALTA EM PARAGNAISSES DA REGIÃO NORDESTE DE
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Bruno Leonelo Payolla1,2 bruno@eln.gov.br; (IG-USP); Jorge Silva Bettencourf; Renato Moraes", Washington Barbosa Leite Junior
'ELETRONORTE, Brasília (DF); 2IGCE-UNESp, Rio Claro (SP); 3IG-USP, São Paulo (SP); 4Department ofGeology-UMD.
College Park, USA

Os protolitos dos paragnaisses de alto grau de metamorfis-
mo da região nordeste de Rondônia foram depositados e meta-
morfisados entre 1650 e 1570 Ma (Payolla et aI., 2002). Os pa-
ragnaisses são representados predominantemente por migmati-
tos pelíticos com bandamento composicional milimétrico defi-
nido por bandas quartzo-feldspáticas e bandas ricas em mine-
rais aluminosos. As bandas ricas em minerais aluminosos apre-
sentam associações minerais que sugerem condições metamór-
ficas de temperatura ultra-alta (Harley, 1998). Três associações
minerais distintas são identificadas nas bandas aluminosas. A
primeira é constituída por espinélio com exso1uções granulares
de magnetita e ilmenita, quartzo, cordierita (XM = 68 a 75), gra-
nada (XM = 27 a 25) com inclusões de ilmenitage espinélio, bio-
tita (XM ~ 70) e intercrescimento de quartzo, silimanita e orto-
piroxên~o aluminoso (AIP3 = 6,9 a 5,2%). As relações texturais
sugerem que as associações espinélio + quartzo + cordierita e
espinélio + quartzo + cordierita + granada foram as primeiras a
se estabilizarem. Os intercrescimentos de quartzo + silimanita +
ortopiroxênio aluminoso apareceram posteriormente, substitu-
indo a cordierita a partir das bordas em contato com quartzo. A
segunda associação mineral é constituída por núcleos de mag-
netita e ilmenita complexamente intercrescidos, envolvidos su-
cessivamente por silimanita e por granada (XMg= 37) intercres-
cida com magnetita (núcleo) e com silimanita e quartzo (bordas
descontínuas contra quartzo), junto a quartzo e cordierita. A ter-
ceira associação mineral é constituída por núcleos com inter-
crescimentos de magnetita + ilmenita + espinélio e ortopiroxê-
nio aluminoso + magnetita (gotas e bastonetes), envolvidos su-

cessivamente por silimanita, por intercrescimento de ortopiro-
xênio aluminoso + silimanita e por intercrescimento de ortopi-
roxênio aluminoso + silimanita + biotita. Essas associações mi-
nerais e relações texturais são comparáveis às verificadas na li-
teratura como registros de condições de temperatura ultra-alta
sob condições de alta fugacidade de oxigênio (Hensen, 1986;
Waters, 1991; Sengupta et aI., 1991; Moraes e Fuck, 2000). Esta
sucessão de texturas minerais pode ser explicada através de um
caminhamento P-T do tipo resfriamento aproximadamente iso-
bárico. Cristais euedrais e não zonados de monazita ocorrem
associados aos núcleos de magnetita, i1menita e espinélio da as-
sociação mineral 3. Essas monazitas fornecem idade U-Pb de
1545 Ma, interpretada como a idade do metamorfismo de alto
grau que afetou os protolitos dos paragnaisses, associado ao
magmatismo da Suite Intrusiva Serra da Providência (Payolla et
aI., 2002b). De fato, as associações minerais e relações texturais
descritas acima foram, até o momento, registradas apenas nas
proximidades do conjunto de intrusões de mangeritos da Suite
Intrusiva Serra da Providência.
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SíNTESE GEOLÓGICA DA FORMAÇÃO MARICÁ,
NEOPROTEROZÓICO 11IDO RIO GRANDE DO SUL

Ana Paula de Meireles Reis Pelosi', Antonio Romalino Santos Fragoso-Cesar2
1- Pós-Graduação 1Gc/USP (bolsista Fapesp-OJ/01112-0), 2- Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental do 1Gc/USP.
Trabalhofinanciado pelos processos Fapesp 98/04510-1 e 00/07510-4.

A Fonnação Maricá compreende a primeira unidade de co-
bertura do Escudo Gaúcho no Rio Grande do Sul isenta de me-
tamorfismo, marcando o inicio da evolução da Bacia Camaquã
(Neoproterozóico III-Eopaleozóico). Posterionnente, esta bacia
evoluiu para um sistema de rifls com depósitos vulcano-sedi-
mentares (Fonnação Crespos) e siliciclásticos (Fonnação Santa
Bárbara) sob baixas altitudes, com freqüentes ingressões mari-
nhas (vide Fragoso-Cesar et aI. neste congresso).

Seus depósitos essencialmente siliciclásticos são constituí-
dos por cerca de 2 000 m de arenitos arcoseanos, subordinada-
mente conglomerados e pelitos, distribuídos em quatro unida-
des litoestratigráficas que registram a evolução de distintos sis-
temas deposicionais: (i) Membro Passo da Promessa (-500 m
de arenitos e lentes conglomeráticas fonnados em planícies flu-
viais entrelaçadas), (ii) Membro São Rafael (-900 m de arenitos
e ritmitos gerados em platafonna marinha rasa dominada por
ondas -tempestitos- associados a turbiditos areno-pelíticos
da costa afora), (iii) Membro Sítio da Figueira (-350 m de are-
nitos e lentes conglomeráticas registrando novo sistema de pla-
nícies fluviais entrelaçadas) e (iv) Membro Arroio Megatério
(-350 m de arenitos e pelitos deltaicos e lacustres).

A análise estratigráfica de proveniência nos membros aluviais

--considerada conjuntamente à de paleocorrentes, indicativa de
transporte de sul para norte durante a evolução destas unidades-
evidencia: (i) o predomínio de rochas graníticas, tanto foliadas quanto
sem evidências de deformação, e (ii) contribuição importante de
fonte vulcânica, principalmente riolítica, constante e crescente ao
longo da seção, com participação andesítica no Membro Sítio da
Figueira, superior. As semelhanças composicionais entre estes cIastos

e as rochas vulcânicas da unidade sobre jacente (Formação Cres-
pos), sugerem um possível ciclo vulcânico comum. Da mesma for-

ma, a destacada participação de fonte granítica isenta de deforma-
ção e metamorfismo da Orogenia Brasiliana também pode refletir,

assim como a fonte riolítica, este magrnatismo ácido, embora am-
plas ocorrências de corpos graníticos paleoproterozóicos análogos

ocorram a sul da região estudada, no Cráton Rio de La Plata.
As relações de contato entre a Fonnação Maricá e seu em-

basamento --complexos neoproterozóicos de subducção no Ter-
reno Rio Vacacaí e paleoproterozóicos granulíticos no Cráton
do Rio de La Plata- evidenciam, além da posteridade, a inde-
pendência tectônica de sua bacia em relação à Orogenia Brasili-
ana, pois cobre indistintamente tanto a região que se comportou
como antepaís cratônico quanto a que foi a mais ativa zona oro-
gênica deste evento, a sutura colisional.

ELEMENTOS DO ARCABOUÇO ESTRUTURAL E DA EVOLUÇÃO
TECTÔNICA DO GRUPO DOM SILVÉRIO NA FAIXA ARAÇUAí

G.G. Peres; F.F. Alkmim; H. Jordt-Evangelista - Dep. de Geologia - Univ. Fed. de Ouro Preto.

Caracterizado como unidade fonnal nos anos 70, o Grupo
Dom Silvério ocorre em uma estreita faixa de orientação NNW-
SSE, na porção central da Província Mantiqueira, na região les-
te de Minas Gerais.

Assentado sobre o substrato gnáissico do Complexo Manti-
queira, o Grupo Dom Silvério é constituído por xistos de protólito
sedimentar pelítico, com intercalações de metaultramáficas e me-
tamáficas, na base e quartzitos na porção superior. Rochas carbo-
náticas e fonnações ferríferas também ocorrem. Devido a alta
magnitude da defonnação que afeta todo o pacote, o empilha-
mento em que se apresenta não necessariamente é estratigráfico.
Dados geocronológicos existentes na literatura sugerem uma ida-
de máxima de 2,2 Ga para a sua deposição (Brueckner et aI. 2000).

O Grupo Dom Silvério e rochas associadas estão posicio-
nados em uma calha sinfonnal NS e vergente para oeste, onde
dominam mergulhos suaves da foliação. Esta calha fica limi-
tada, a oeste pela, zona de cisalhamento transcorrente sinsi-
traI Dom Silvério e, a leste, pela zona de cisalhamento de
empurrão Ponte Nova. Três fases de deformação, associadas
a dois episódios metamórficos, afetaram, conjuntamente, o
Grupo Dom Silvério e seu substrato. Durante a primeira fase,
que fora acompanhada de metamorfismo nas condições da
fácies anfibolito, as rochas Dom Silvério e os gnaisses Man-
tiqueira foram intensamente defonnados e transportados para
norte, como atestam indicadores cinemáticos e microestrutu-
ras associados a uma persistente lineação mineral N-S. Re-
monta a esta fase a nucleação da Zona de Cisalhamento Dom
Silvério, onde dominam mergulhos altos da foliação. No cur-

-

so da segunda e terceira fases, acompanhadas por metamor-
fismo de fácies xisto verde, gerou-se um acervo de estruturas
vergentes para oeste, envolvendo trens de dobras, em todas
as escalas, e a ZC de empurrão de Ponte Nova. Dentro da
calha sinfonnal, esta segunda fase se manifesta unicamente
através do dobramento de eixo N-S, não se verificando a ocor-
rência foliações ou lineações associadas ao transporte para
oeste. Estruturas planares e lineares relacionadas a esta fase
só vêem a ocorrer mais a leste, para além da Zona de Cisa-
Ihamento Ponte Nova.

Levando-se em consideração datações Sm-Nd existentes para
as rochas Dom Silvério e gnaisses Mantiqueira (Brueckner et
a!. 2000, Fischel et aI. 1998) postula-se que as fases de defor-
mação registradas nestas rochas sejam manifestações do Evento
Brasiliano. Na primeira ter-se-ia o produto da interação entre o
continente São Francisco-Congo e uma massa situada a sul, ao
passo que a segunda corresponderia aos estágios finais de amal-
gamação do Gondwana Ocidental.
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GEOQuíMICA E GEOLOGIA ISOTÓPICA DAS ROCHAS GRANíTICAS DO ARCO MAGMÁTICO ALTO RIBEIRA

NO ESTADO DO PARANÁ

H.J Prazeres Filhol;M.A.S Basd;O.MM Hararal; O Siga Jrl; C.R PassarelW
IInstituto de Geociências, Universidade de São Paulo, Rua do Lago 562-Cid. Universitária, São Paulo-SP Cep 05508-900, Brazil
(E-mail: prazeres@usp.br)

A atual disposição das unidades geológicas que compõem o
Pré-Cambriano da porção sul-sudeste do Cinturão de Dobramen-
to Ribeira, Estado do Paraná é o resultado, durante o Neoprote-
rozóico 1Il, da atuação de um importante evento de acresção
crustal que culminou na geração do Arco Magmático Alto Ri-
beira (AMAR), representado pelos Batólitos Graníticos Cunha-
poranga e Três Córregos.

Os batólitos graníticos Cunhaporanga (BCP) e Três Córre-
gos (BTC) encontram-se dispostos paralelamente na direção
N40E e alojados em meio as seqüências metavulcano-sedimen-
tares do Super Grupo Açungui, cobrindo uma área total de 7000
km2.

°
BCP é constituído por raros granodioritos e predomi-

nantemente monzogranitos porfiríticos a inequigranulares isó-
tropos.

°
BTC é constituído por raros tonalitos e sienogranitos

e predominantemente monzogranitos, granodioritos e quartzo-
monzonitos. porfiriticos, deformados ou não.

Os litotipos graníticos de ambos os batólitos são cálcio-
alcalinos, meta a fracamente peraluminosos (BCP) a predo-
minantemente meta luminosos (BTC). Os litotipos graníticos
do BCP (Si02 65-73%) apresentam no geral teores mais ele-
vados de KP, Ti02, MgO, Rb e Ga em relação aos litotipos
do BTC (Si02 60-76%). Por outro lado, os litotipos do BTC
apresentam teores mais elevados de Na20, CaO, Fe203, A1203,
Ba, Zr, Sr e Nb em relação ao BCP. Nota-se, a existência de
produtos graníticos distintos, um caracteristicamente mais

sódico e menos potássico (BTC) e outro mais potássico e
menos sódico (BCP).

As datações U-Pb em zircão apontam um curto intervalo de
tempo para formação dos litotipos do BCP ao redor de 590 Ma.
As rochas graníticas do BTC, em contraste, apresentam idades
de colocação entre 630 Ma (tonalitos e granodioritos deforma-
dos ou não) a 604 Ma (monzogranitos a quartzo-monzonitos).

Os dados isotópicos de Nd, Sr e Pb sugerem que as rochas
graníticas do BCP e BTC são provenientes de fontes distintas,
situadas em uma crosta continental paleoproterozóica, retraba-
Ihada durante o Neoproterozóico. Essa interpretação é evidenci-
ada pelas idades TDMdistintas de 1.8 a 2.0 Ga (BCP) e 2.2 a 2.4
(BTC); pelos valores altamente negativos de eNd(t~6()()Ma)entre-

II e -13 (BCP) e -I 7 a -19 (BTC); pelas razões de Sr7/Sr\~oo

Ma)'maiores que 0,709. Os isótopos de Pb sugerem fontes distin-
tas na geração dessas rochas graníticas, com uma forte contri-
buição de crosta superior para o BCP e crosta inferior para o
BTC.

As diferenças geoquímicas, geocronológicas e isotópicas
entre os dois batólitos foram causadas pela migração rumo NW
do AMAR em resposta ao mergulho contínuo de uma placa oce-
ânica subductante para NW em direção ao Cráton Paranapane-
ma por sob uma crosta continental paleoproterozóica.

Agradecimentos: Os autores agradecem À FAPESP pelo
auxílio recebido (processo n° 99/04040-8 e 01100962-0)

EVOLUÇÃO GEOLÓGICA DOS TERRENOS JAMARI E ROOSEVELT-JURUENA,
SUDOESTE DO CRÁTON AMAZÔNICO

Marcos Luiz do E. S. Quadrosl & Gilmar José Rizzotto
ICPRM - Serviço Geológico do Brasil, REPO cprmrepo@enter-net.com.br

Dados geológicos e geocronológicos (UlPb e Pb/Pb) da re-
gião de Juína, Juruena e Aripuanã, NW do Mato Grosso, obti-
dos recentemente e adicionados ao conhecimento disponibiliza-
do, permitiram definir o terreno Roosevelt-Juruena (TRJ), esta-
belecendo-se suas relações espaciais e temporais com o terreno
Jamari (TJ) e inserindo-os no contexto evolutivo das orogêne-
ses Juruena, RondonianalSan Ignácio e Sunsas.

°
TRJ constitui o segmento crustal que se estende da borda

leste da Serra da Providência até as proximidades da cidade de
Alta Floresta, no Mato Grosso. Consolidado durante o Estateri-
ano (1,8-1,6 Ga), foi palco de recorrências tectônicas durante
eventos posteriores, é caracterizado por suítes graníticas de afi-
nidades calei-alcalinas, com estrutura isotrópica a milonítical
gnáissica, incluídas nas suítes intrusivas São Pedro (1,78 Ga),
São Romão (1,77 Ga) eJuruena (1,84 Ga); sequências metavul-
cano-sedimentares denominadas de grupos Colíder (1,78 Ga),
Roosevelt (1,74 Ga) e Beneficente (-1,73 Ga), deformadas e
mctamorfisadas na fácies xisto-verde, em tomo de 1,63 Ga, du-
rante evento tectono-metamórfico possivelmente associado à fase
final da Orogenia Juruena; pelo Granito Aripuanã (I ,53 Ga), isen-
to de deformações dúcteis/metamorfismo, correlacionável à Su-
íte Intrusiva Serra da Providência, cujo posicionamento intrusi-
vo no Grupo Roosevelt o toma um importante balizador dos
eventos tectono-metamórficos pré e pós 1,53 Ga (Rizzotto et

ai., neste congresso); pelas alcalinas Guariba e Canamã (1,4 Ga);
sedimentos da Formação Dardanelos (-1,2 Ga); e basaltos da
Formação Arinos (1,2 Ga).

°
quadro estrutural do embasamen-

to do TRJ é caracterizado por extensas zonas de cisalhamento,
foliação milonítica de alto ângulo, bandamento gnáissico, com
trends NW-SE, a norte das serras dos Caiabis e Dardanelos, e E-
W, com inflexões para NW-SE e NE-SW, a sul.

°
TJ abrange a porção centro-norte de Rondônia e, apesar

de apresentar magmatismo entre 1,74-1,76 Ga, teve seu arran-
jo tectono-estratigráfico arquitetado, principalmente, no Ecta-
siano (1,4-1,2 Ga).

°
TJ é constituído por ortoderivadas tona-

líticas-dioríticas e supracrustais, polideformadas, englobadas
no Complexo Jamari; augen-gnaisses, granitos indeformados
a milonitizados, pertencentes as suítes intrusivas Serra da Pro-
vidência (1,57 Ga) e Alto Candeias (1,35 Ga); e diversas ro-
chas graníticas incluídas nas suítes intrusivas São Lourenço-
Caripunas (1,31 Ga), Teotônio (1,38 Ga) e Santo Antônio (1,40
Ga), além de plutônicas ácidas das suítes intrusiva Santa Clara
(1,08 Ga) e RondônialYounger Granites (0,98 Ga). Além des-
tas, ocorrem sedimentos da Formação Palmeiral (1,0 Ga) e
basaltos e diabásios da Formação Nova Floresta (1,0 Ga).

°conjunto rochoso composto pelo Complexo Jamari e por parte
das suítes Serra da Providência e Alto Candeias, encontra-se
metamorfisado em alto grau, com pico metamórfico entre 1,35-
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DATAÇÃO U-Pb DE METAMORFISMO BRASILlANO EM ROCHAS ARQUEANAS, UTILIZANDO DADOS
SHRIMP: O CASO DOS TERRENOS GRANITO-GREENSTONE BELT DO NORTE DE GOIÃS

Cláudia L. de Queiroz; Cláudio de M. Valeriano; Rodrigo da C. Lordão
UERJ - FGEL - TEKTOS

Os Terrenos Granito-Greenstone Be/t do Norte de Goiás
consistem de uma associação de complexos granito-gnáissicos
e greenstone be/ts localizados no Maciço de Goiás, Província
Tocantins. Os greenstone belts ocorrem em três faixas denomi-
nadas Crixás, Guarinos e Pilar de Goiás, de oeste para leste. Os
granito-gnaisses possuem composição tonalítica a granodioríti-
ca, subordinadamente granítica, e são denominados Complexos
Anta e Caiamar, Bloco Moquém e Complexo Hidrolina, de oes-
te para leste. Nesta área estão registradas três fases de acresção
siálica (2,84 a 2,79 Ga, juvenil; ca. 2,71 Ga, crustal e ca. 2,14
Ga, crustal) e três eventos metamórficos (2,77 a 2,71 Ga, desen-
volvimento e colapso orogênico; ca. 2,01 Ga, transporte de su-
pracrustais para norte e ca. 0,6 Ga, fechamento do Oceano Goi-
anides). O método U-Pb/SHRIMP normalmente utiliza a inter-
pretação dos dados concordantes, ou quase, que se agrupam de
forma estatisticamente coerente. Portanto, construções de dis-
córdia são comumente desprezadas. Neste trabalho pretende-se
mostrar que informações valiosas podem ser resgatadas quando
observam-se os dados discordantes, juntamente aos concordan-
tes, obtendo-se interceptos inferiores que podem ter significado
geológico. É importante ressaltar que este procedimento acarre-
ta em regressões com valores de MSWD muito altos, pois: (i)
no método U-Pb/SHRIMP procuram-se executar análises as mais
concordantes possível, então mesmo os dados discordantes apre-
sentam pequena dispersão; (ii) os dados discordantes podem re-
presentar populações geneticamente distintas. Os interceptos
inferíores aqui apresentados foram calculados pela regressão de
populações concordantes e discordantes, extraindo-se as análi-
ses referentes a componentes herdadas de zircão. Dados U-Pb,
referentes a Ii diferentes corpos granitóides, foram retrabalha-

dos para cálculo de idades de intercepto inferior (MSWD entre
10 e 19087), aqui interpretadas como idades de metamorfismo.
Dentre essas rochas, 7 apresentaram idade metamórfica entre
550 e 650 Ma; I apresentou esta idade equivalente a ca. 750 Ma
e 3 apresentaram valores inferiores a 450 Ma. A distribuição
geográfica destas idades mostra que, mesmo considerando os
limites superior e inferior de erro, existe uma gradação de ida-
des mais jovens, a leste da área, para idades mais antigas, a oes-
te. Se observadas as idades metamórficas acrescidas de seu erro,
nota-se que no Complexo Hidrolina e no interior do Greenstone
de Pilar de Goiás não há sinais de reaquecimento neoprotero-
zóico, enquanto que no Bloco Moquém este reaquecimento pa-
rece ter-se dado em tomo de 600 Ma, no Complexo Caiamar
entre 670 e 750 Ma e, por fim, no Complexo Anta entre 670 e
820 Ma. Por outro lado, se observadas as idades metamórficas
subtraídas de seu erro, a inexistência de reaquecimento neopro-
terozóico invade o Complexo Caiamar e, no Complexo Anta,
esta idade chega apenas a 640 Ma. Isto sugere que temperaturas
de metamorfismo mais altas, suficientes para modificação do
sistema U-Pb em zircão, só foram alcançadas no oeste da área
(Complexo Anta e, talvez, Complexo Caiamar) há 650 Ma, ou
mais. Tais temperaturas foram alcançadas na porção centro-les-
te da área (Bloco Moquém) há cerca de 500-600 Ma, enquanto
que não chegaram a ocorrer no extremo leste da área (Comple-
xo Hidrolina). Postula-se que os Terrenos Granito-Greenstone
Be/t do Norte de Goiás contenham o registro de mais de um
evento metamórfico, durante o Neoproterozóico. Um evento mais
antigo teria ocorrido por volta de 750 Ma e outro, mais jovem,
por volta de 600 Ma. Isto corrobora a necessidade de redefini-
ção do termo "Ciclo Brasiliano".

GEOLOGIA E GEOCRONOLOGIA DA SUíTE METAMÓRFICA COLORADO
SE DE RONDÔNIA

Gilmar José Rizzoto' , Jorge S. Bettencourt', W. Teixeira', I. G. Pacca', Manoel S. D 'Agrella Filho'

'Serviço Geológico do Brasil- CPRM-REPO, 'Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo cprmrepo@enter-net.com.br

A utilização integrada dos dados geológicos e geocronoló-
gicos ('0Arp9Ar e U/Pb} definiram um importante evento tecto-
no-magmático na região compreendida entre Colorado d'oeste
e Cabixi no extremo sudeste de Rondônia

.A Suíte Metamórfica colorado é composta de uma associa-
ção de rochas polideformadas em condições metamórficas da fá-
ceis anfibolito superior estando assim representadas : I) meta-
monzogranitos porfiríticos associados a anfibolitos (magmatis-
mo bimodal); 2) intercalações de metassedimentares elásticas e
químicas (sillimanita xistos e formações ferríferas); 3) muscovi-
ta-granada leucogranitos e 4) máficas/ultramáfgicas intrusivas.

O magmatismo bimodal máfico-félsico possui distribuição
regional. Está representado por anfibólio-biotita metamonzogra-
nitos porfiríticos, intrusivos nas rochas máficas (anfibolitos de
granulação média a fina). A feição mais característica dessa as-
sociação é a migmatização que acompanhou o cisalhamento de
alto ângulo, gerando foliação milonítica sigmoidal e boudins de
anfibolito. A idade isocrônica Rb/Sr dos ortognaisses (monzo-
granito e anfibolito-fáceis máfico e félsico) da pedreira RO-15 é
de 1360 + 45 Ma. Esta idade assemelha-se dentro do erro com
idades U/Pb da Suíte Intrusiva Alto Candeias (1346 + 5, 1338 +

4, 1333 + 11 Ma). Em contrapartida ,as idades 4°ARP9Arem
hornblenda do anfibiolito (RO-18 e RO-19)forneceram idades
plateaude 1315 + 6 Ma e 1313 + 3-1319 + 2 Ma, respectivamen-
te. Estes valores radiométricos são interpretados como idade do
resfriamento metamórfico.

A intercalação de xistos, hematita-quartzitos e xistos man-
ganesíferos com lentes subordinadas de anfibolitos constituem
pequenas serras que exibem dobramento isoclinal e transposi-
ção das estruturas primárias para a vertical. Bolsões e lentes de
granito smostram relação de derivação a partir das metassedi-
mentares. Os leucogranitos anatéticos pegmatóides e aplíticos
constituídos por feldspato alcalino, quartzo, granada, muscovita
e rara biotita ocorrem na forma de lentes e bolsões, além de
pequenos corpos alongados subconcordantes com a estrutura-
ção regional. Cristais de muscovita de um leucogranito fino (RO-
14) foram datados por 40Arp9Ar e forneceram idade plateaude

1314 + 6 Ma, a qual é interpretada como época do resfriamento
do metamorfismo regional. Pelas idades comparáveis entre a
muscovita e os anfibólios, tanto o resfriamento metamórfico
como as segregações anatéticas ocorrem em seqüência tempo-
ral próxima.
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As rochas máficas ocorrem como corpos isolados subarre-
dondados que mostram-se bastantte preservados estruturalmente,
constituindo, possivelmente, megapods da deformação
regiona!.são constitui das por metagabros acamados de granula-
ção grossa que mostram textura ígnea cumuláticapreservada. As
ultramáticas são representadas por actinolita-metagarbos ehorn-
blenditos, intrusivos nos xistos e quartzitos. Também mostram
textura ígnea preservada em zonas de deformação de alto ângulo.

Os dados aqui apresentados permitem sugerir a atuação de
um evento tectono-magmático no extremo SE de Rondônia com
idade entre 1,36 - 1,31 Ga. Este evento é anterior a evolução do
Terreno Nova Brasilândia (1215-1110 Ma). Idades semelhantes
são encontradas em rochas intrusivas no embasamento policí-
clico da porção central Rondônia, as quais são compatíveis com
modelos tectônicos para a evolução mesoproterozóica do SW
do Craton Amazônico.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A GEOLOGIA E DEFORMAÇÃO DOS LIMITES OCIDENTAL E ORIENTAL DO

TERRENO SANTA HELENA NO SW DO CRÁTON AMAZÔNICO - MATO GROSSO

Amarildo Salina Ruizl.3 (asalina@terra.com.br); luiz Sérgio Amarante Simões2; Larissa
Marques Barbosa de Araújo Ruiz3; João Batista Matos4
IDGG-UFMT; 2DPM-UNESP; 3Pó-graduação em Geologia Regional- UNESP; 4DRM-UFMT

A porção Sw doCráton Amazônico exposta em Mato Gros-
so e no oriente boliviano foi recentemente compartimentada em
terrenos que, supostamente, apresentam marcada homogenei-
dade interna, estratigrafia distinta, assinatura tectônica e isotó-
pica próprias e limites estabelecidos por significativas desconti-
nuidades crustais. Diversos autores descrevem a justaposição,
por acresção lateral, dos terrenos paleo a mesoproterozóicos,
Jauru (TJ), Santa Helena (TSH), Rio Alegre (TRA), Paranaguá
(TP) e San Pablo (TSP), durante as orogenias mesoproterozói-
cas Rondoniana e Cachoeirinha.

O trabalho tem o propósito de apresentar os dados lito-estrutu-
rais obtidos em parte dos limites oriental e ocidental do Terreno
Santa Helena (TSH), respectivamente com os TerrenosJauru e Rio
Alegre e, então, discutir os prováveis regimes tectônicos responsá-
veis pela justaposição destes terrenos ou blocos continentais.

O limite ocidental do Terreno Santa Helena é desenhado pela
Zona de Cisalhamento Aguapeí, marcada anomalia gravimétri-
ca linear que coincide com a sutura crusta!. Na região da Serri-
nha, cianita xistos e leitos de quartzitos de Seqüência Rio Ale-
gre exibindo foliação milonítica, estruturas S-C e porficlastos
com sombras de pressão assimétricas, cavalgam litotipos graní-
ticos ao longo de uma rampa frontal a oblíqüa com atitude mé-
dia de 250/40 e lineação de estreitamento com caimento entre
40 e 20 para Sw. Rochas graníticas do Batólito Santa Helena,
tectonicamente sotoposto, exibem similar foliação milonítica (Sn
250/45), porém a lineação de estreitamento, bem desenvolvida,

é claramente oblíqüa (In 285/35-40). Na região do salto do Agua-
peí, observa-se um corpometaultramáfico, tectonicamente so-
breposto ao granito, ao longo de uma zona milonítica com mer-
gulhos elevados (70) para SW (240) e lineações de estiramento
indicadoras de um movimento em rampa fronta!.

O limite oriental, como o Terreno Jauru, não está suficiente-
mente entendido, apesar de Lineamento Indiavaí-Lucialva ser fre-
qüentemente sugerido como o registro desta provável descontinui-
dade crosta!. A dúvida principal quanto ao autal posicionamento do
limite entre os supostos TJ e TSH deve-se à possível continuidade
fisica observada entre as supracrustais do Complexo Vulcano-sedi-
mentar Qauatro Meninas (TJ) e o Complexo Vulcano-sedimentar
Pontes e Lacerda (TSH). Zonas de cisalhamento sub-verticais de-
senvolvem-se tanto no limite NE do Batólito Santa Helena como
em outros plutons graníticos situados imediatamente a norte, por
exemplo, os Granitos Lucialva, Anhagüera, Santa Clara e Nova
Lacerda. Especialmente nestes plutons nota-se o resgistro de uma
tectânoica transpressiva, que imprime nas rochas graníticas uma
forte foliação milonítica, com marcadores assimétricos, e mergu-
lhos variando enttre 70 a 90 principalmente para NE. As lineaçõcs
de estiramento são, com freqüência, down dip, todavia em alguns
corredores elas sub-horizontalizam-se ou postam-se com média
obliqüidade. Apesar do relacionamento complexo foliação miloní-
tica X lineação de estreitament, o elevado mergulho da Sn e do
caimento da Ln, sugerem um regime transpressivo dominado por
cisalhamento puro, como descrito por tikoff & Greene (1997).

1WO ANOXlC EVENTS DURlNG THE DEPOsmON OF NEOPROTEROZOIC CUIABÁ GROUP, MATO GROSSO, BRAZlL

Gerson Souza Saes 1,2 ;Jayme Alfredo Dexheymer Leite 1,2;Álvaro pizatto Quadros2,3
1 - DeptOde Recursos Minerais -lCET - UFMT
2 - Cráton - Grupo de Pesquisas em Evolução Crustal e Metalogenia
3 -DeptO de Geologia Geral-1CET

- UFMT

The Cuiabá Group is a sedimentary pile accumulated and
subsequently deforrned on the southeastern border of Amazon
Craton during the Neoproterozoic Brasiliano Tectonic Cycle. It's
stratigraphic framework record the the tectono-sedimentary evo-
lution of a glacially influenced passive continental margin.

At least two principal anoxic events are present in the se-
dimentary infill ofthis basin: (i): a lacustrine rift generated at
the margin of Amazon Craton during the beginning ofRodinia
dispersion (0.95Ga), which is well documented in Poconé and
Sete Porcos regions, outcroping at the nucleous of Bento Go-
mes Anticline. There a sucession of conglomeratic graywakes,
dolomites, quartzites, banded iron pebbly mudstones and gra-
phytous siates comprise a complex association of facies accu-
mulated in a rapidly subsiding, extensional continental rift sys-
tem. The graphytous slates record the deposition and preser-
vation of organic muds in deep lakes and the anoxic character
was controlled by water stratification during a long pre or in-
terglacial warrn period. The organic mater was provided by
blue-green freshwater algae and anaerobic bacteria. In this re-
gion, important anomalies ofCu, Pb, Ag and Zn were detected

by soil geochemistry, and (ii): an open shallow platforrn inter-
glacial sea levei rise period which was responsible for the de-
velopment of maximum flooding surfaces and highstand sys-
tem tracts. By this time the basin was the locus of deposition
of gray and black shales accumulated under high organic pro-
ductivity due to the upwelling of coldest and deepest oceanic
waters carrying nitrate and phosphate nutrients. The organic
mater was probably derived from blue-green algae phytoplanc-
ton and anaerobic bacteria that reworked the bottom sediments.
This event is well represented in the São Vicente region ( SE
of Cuiabá city ) in the Morro do Ranchão, where a sequence
shallow marine fácies including hummocky cross bedded fine
sandstones, diamictites and organic muds hosting a synsedi-
mentary Pb-Zn-Ag stratabound deposits are the most impor-
tant facies. The Ranchão Pb-Zn-Ag deposit results from the ore
reconcentration along a 310° britle-ductile shear event. This
new scenario of basin evolution and model of metal genesis
open a original way of stratigraphic analysis and prospecting
perspectives on the study ofthe metasediments ofCuiabá Group
in the Baixada Cuiabana region.
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LlTOCRONOESTRATIGRAFIA DA SEDIMENTAÇÃO MESOPROTEROZÓICA DO SUDOESTE DO CRÁTON
AMAZÔNICO

Gerson Souza Saes1.2; Antonio Romalino dos Santos Fragoso Cesar3;Jayme Alfredo Dexheimer Leite
1,2

1 - DeptOde Recursos Minerais - UFMT 2 - Grupo de Pesquisas em Evolução Crustal e Metalogenia 3 - Instituto de Geociênci-
as - USP

As coberturas sedimentares mesoproterozóicas de sudoeste
do Cráton Amazônico (MT, RO e oriente boliviano) podem ser
subdivididas em três grandes unidades deposicionais limitadas
entre si por discordâncias regionais e balizadas cronologicamente
por idades PblPb em zircões detriticos separados das fácies rudá-
ceas. A seqüência mais antiga ( Grupo Beneficente) assenta sobre
as vulcânicas Teles Pires na Bacia do Cachimbo através de dis-
cordância angular e erosiva, É constituída por elásticos grossos
(areias e seixos) cujas principais fontes de zircões detriticos situ-
am-se nas vulcânicas ácidas a intermediárias sotopostas e no nú-
eleo arqueano da Província Amazônia Central a leste, Este pacote
basal foi acumulado em leques aluviais e rios arenosos de padrão
entrelaçado, As idades PblPb obtidas em zircões detriticos indica-
ram a idade máxima de I, 7Ga para o início da sua deposição, Na
borda sul da Bacia do Cachimbo esta unidade inferior é recoberta
concordantemente por elásticos finos e carbonatos, acumulados
em ambiente marinho raso epicontinentaL Neste setor, os estratos
do Grupo Beneficente mergulham 35°/180 e são recobertos por
rochas silicielásticas horizontalizadas, ricas em elastos dos sedi-
mentos sotopostos, correlacionadas à formação Dardanelos, A se-
qüência Dardanelos preenche principalmente a Bacia Caiabis/ Ari-
puanã, a sul do Cachimbo estendendo-se para os grábens de Uo-
pianes e Pacaás Novos no estado de Rondônia onde tem recebido
as denominações Pacaás Novos, Palmeiral e Mutum Paraná, Con-
siste de areias e cascalhos aluviais com fontes dos elastos predo-
minantemente sedimentar e depositados em sistemas de rios en-

trelaçados, com freqüentes intercalações de areias de dunas eóli-
cas, sahbkas litorâneas e areias de mar raso ( tempestitos ), cujos
dados de paleocorrentes indicam a existência contemporânea de
uma margem continental a oeste da região, A idade máxima do
início de sua deposição é indicada pelos zircões detriticos mais
jovens dos conglomerados basais na Bacia Caiabis, para os quais
foi obtido o valor de I.3Ga, Na Bacia AguapeílSunsas este inter-
valo está representado pelas formações Fortuna, Arco Íris, Lower
Psamitic Unit e Unidade Amolar, consistindo principalmente de
areias e cascalhos aluviais acumulados em um rift intracontinen-
tal orientado ~S30E, Dados PblPb obtidos em zircões detriticos
dos conglomerados da Serra de São Vicente apontaram igualmente
o valor de 1.3 Ga como idade máxima para o início deste episódio
deposicionaL Estas unidades, juntamente com a Seqüência Dar-
danei os sugerem o desenvolvimento de um sistema de rifts intra-
continentais que afetou grandes áreas do Cráton Amazônico ao
final do Mesoproterozóico, A terceira unidade deposicional é re-
conhecida apenas na Bacia AguapeílSunsas sendo representada
por areias e cascalhos continentais assentados em discordância
angular e erosiva sobre as unidades acima referidas e denomina-
das de Morro Cristalina, Upper Psamitic, Buena Vista e Novos
Dourados, Com base nas relações estratigráficas e dados de pai e-
ocorrentes, este evento deposicional pode ser atribuído ao desen-
volvimento de cunhas elásticas pós-colisionais relacionadas ao
final da Orogênese Sunsas e aglutinação do Supercontinente Ro-
dínia,

CONTEXTO GEOLÓGICO E TECTÔNICO REGIONAL DAS ENCAIXANTES DO GRANITO PASSA TRÊS, E
SUAS IMPLICAÇÕES NO ALOJAMENTO E DEFORMAÇÃO DO MACiÇO.

Eduardo Salamuni1; Adilson José Gregórid; Maria José Mesquita1; Elvo Fassbinder1; Jeferson Picanço; Mauro Salgado Monastier
(1) Departamento de Geologia UFPR; (2iCurso de Graduação de Geologia UFPR, Bolsista PIBIC/CNPq

o Granito Passa Três está localizado na porção sudoeste
da Faixa Ribeira, no Estado do Paraná, a 50 km a oeste da
cidade de Curitiba, É objetivo deste trabalho discutir o contex-
to geológico onde o maciço granítico está inserido e os prová-
veis eventos tectônicos locais que condicionaram sua defor-
mação, pois este é um corpo mineralizado a ouro, O stock gra-
nítico tem uma área aflorante de cerca de Skm2, está geomor-
fologicamente arrasado e apresenta seu maior alongamento na
direção NE-SW, Possui contato intrusivo e através de cisalha-
mento com rochas da Formação Água Clara, Complexo Setu-
va, a sudeste, e contato por falha com a Formação Votuverava,
Grupo Açungui, a noroeste, A Formação Água Clara é com-
posta, no local, por cálcio-xisto intercalado com metamarga e
esparsamente intrudido por metabasito, enquanto que a For-
mação Votuverava é representada por metasiltito, com lentes
de metarenito finos, A estrutura mais penetrativa nestes con-
juntos litológicos é uma xistosidade, no primeiro caso, e uma
foliação ardosiana no segundo, ambas denominadas de S e
geradas por cisalhamento dúctil de baixo ângulo, ligada ao sis-
tema de Cavalgamento Açungui (D.), que afetou a região no
início do Proterozóico Superior, representada na área pela Fa-
lha da Boa Vista, No cálcio-xisto são observadas dobras iso-
clinais, intrafoliais, da mesma fase de geração da estrutura Sn'
Afetando esta foliação há dobras em escala de afloramento,
geralmente fechadas, com plano axial oblíquo e vergência es-
trutural para SE, É comum observar a Sn com médio a alto
ângulo de mergulho devido ao empinamento dos estratos, pro-
duzido por falhas e/ou dobras, São observadas estruturas S-C,
que permitiram a determinação do sentido de transporte tectô-

nico, de NW para SE, Após esta tectônica tangencial todo o
domínio estrutural local foi afetado por intensa tectônica trans-
tensional (Dn+I')seguida de reativação transpressional (Dnw)'
relacionada ao denominado Sistema Transcorrente Lancinha,
que gera inúmeros alinhamentos dentre os quais a Falha do
Ceme, caracterizada como uma sintética ao alinhamento prin-
cipal da Zona de Cisalhamento Transcorrente Lancinha-Cuba-
tão de direção NE-SW. A Falha do Ceme tem direção E-W
infletindo para NE-SW exatamente na altura do Granito Passa
Três, e controla o contato do granito noroeste com a Formação
Votuverava, Naquele local é possível observar um intenso ci-
salhamento rúptil, tanto no granito quanto nos metassedimen-
tos encaixantes, O alojamento do maciço foi possivelmente con-
trolado pelo evento transcorrente, inicialmente através de um
alívio transtensional marcado pela terminação da Falha do
Ceme em forma de "rabo de cavalo" e, posteriormente, por
evento tanspressional, que deformou o maciço, Uma das evi-
dências desta transpressão seria uma possível falha inversa do
granito sobre os xistos na borda sudeste do maciço, Os siste-
mas de fraturas mais conspícuos observados no local são os de
direção N70-80E, com mergulhos subverticais, tanto para NW
quanto para SE, Também foram observadas, com grande fre-
qüência atitudes médias de fraturas de N4SE/SONW, NS/sub-
verticais, NSOW/45SW N70W/subvertical. Os veios mineral i-
zados na parte central do maciço apresentam atitudes médias
de N50W/40SW, O evento tectônico produziu uma série de
estruturas rúpteis importantes no maciço contribuindo para a
segmentação dos veios de quartzo mineralizados em ouro e
mascarando, em parte, as maiores concentrações de minério,
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o Projeto Extremo Sul da Bahia (Convênio CBPM - CPRM),
consta de levantamento geológico básico na escala 1: 100.000, de
uma área de aproximadamente 20.000km2, inserida no segmento
nordeste da Faixa de Dobramentos Araçuaí, de idade neoprotero-
zóica. A infra-estrutura da faixa, caracterizada por gnaisses mig-
matíticos paleoproterozóicos), intrudidos sucessivamente, por gra-
nitos calcialcalinos de alto k de idade toniana) e por enxame de
diques máficos; e a supra-estrutura, definida pelo Grupo Macaú-
bas e Complexo Jequitinhonha. O primeiro, composto pelas for-
mações Chapada Acauã, glaciogênica, constituída por metadia-
mictito, xisto, quartzito ferruginoso e filito grafitoso e Salinas,
pós-glacial, composta por sillimanita-biotita xisto, biotita-mus-
covita xisto e cianita-estaurolita xisto. O Complexo Jequitinho-
nha, representado por gnaisses kinzigíticos na facies anfibolito
alto a granulito, está composto de três conjuntos faciológicos com
base nos aspectos estruturais e petrográficos. Está intrudido por
uma plêiade de rochas granitóides, organizadas em quatro grupa-
mentos, com base nas feições de deformação e quimismo em: sin,
sin a tardi, tardi tectônicas (tipos S), tardi a pós-tectônico (tipo I e
S) e pós-tectônico (tipo I), este último de idade cambriana inferi-
or. A análise geométrica e cinemática dos dados estruturais, lo-
grou identificar três domínios com três fases de deformação pro-
gressivas (DI' D2' D3) de um único evento E. A fase D2 é respon-
sável pela estruturação geral da área, com variações de atitudes a
depender da subseqüente D3' que quase não desenvolve foliação
de plano axial penetrativa. Das Formações Superficiais, a de mai-
or destaque é o Grupo Barreiras, devido a sua extensa área de
ocorrência, principalmente no sul e sudeste da área. Ocorre ainda
concentrações areno argilosas inconsolidadas e depósitos aluvio-
nares. A vocação econômica da área está centrada sobretudo nas
rochas ornamentais, pela grande incidência de granitóides e nas

concentrações de grafita, que está associada aos gnaisses kinzigí-
ticos do Complexo Jequitinhonha. Na Faixa Araçuaí identifica-se
a Infra-Estrutura e Supra-Estrutura. A primeira no domínio seten-
trional engloba homblenda-biotita gnaisse migmatítico, paleopro-
terozóico intrudido por granitóide neoproterozóico. A Supra-Es-
trutura neoproterozóica criogeniana abriga litótipos do Comple-
xo Jequitinhonha, extenso pacote metassedimentar com gnaisses
(sensu lato) deformados e metamorfisados na fácies anfibolito alto/
granulito, freqüentemente migmatizados de ampla distribuição na
área; e o Grupo Macaúbas restrito ao extremo norte, constituído
pelas formações: Chapada de Acauã - metadiamictitos, xisto e
quartzito ferruginoso, filito grafitoso; e Formação Salinas - silli-
manita-biotita xisto, biotita-muscovita xisto, e cianita-estaurolita
xisto. Ocorrem também quatro grupos de rochas granitóides in-
trusivas classificadas segundo sua época de colocação em relação
à deformação de idade brasiliana: os neoproterozóicos, ou meta-
luminosos (tipo I); os pós-tectônicos são isotrópicos, porfiriticos,
contendo ou não ortopiroxênio, calcioalcalinos de alto K, em ge-
ral metaluminosos e com assinatura I. Cerca de trinta por cento da
superficie estudada com maior concentração no sul e sudeste, es-
tão cobertas por sedimentos neógenos do grupo Barreiras. Ocor-
rem ainda depósitos neógeno-quartenários areno-argilosos incon-
solidados, localmente lateriticos; e quatemários: colúvio/eluvio-
nares e terraços aluvionares. Três domínios estruturais foram iden-
tificados com A vocação econômica da área centrada nas rochas
ornamentais, pela grande incidência de rochas granitóides, e na
grafita, que ocorre em quase toda extensão da superficie estudada
por vezes formando concentrações potenciais que tem como ro-
cha hospedeira os gnaisses kinzigíticos do Complexo Jequitinho-
nha. Ainda dignas de nota são as ocorrências de argila quatemári-
as utilizadas na fabricação de cerâmica vermelhas.

CARACTERIZAÇÃO LlTOESTRUTURAL DA ÁREA DA JAZIDA FÓSFORO-URANíFERA DE ITATAIA-CE

Aldiney Almeida Santos (Pós-Graduação em Geologia - DG-UFC)
Ticiano José Saraiva dos Santos (Departamento Geologia-UFC)

A região de Itataia insere-se no contexto geotectônico da
Província Borborema, inclusa numa ampla faixa denominada
de Domínio Ceará-Central, mais precisamente na porção sul do
bloco Itapajé. A região é formada porrochas metassedimentares
do Grupo Itataia, que ocorre entre duas falhas transcorrestes. A
oeste, limita-se com o provável arco magmático continental de
Santa Quitéria representado por rochas granito-gnaíssicas, de
idade neoproterozóica. O contato é definido pela falha Trans-
corrente Rio Groaíras, de direção NW, apresentando uma tectô-
nica dúctil-rúptil, de caráter dextral. A leste, o bloco de Itataia
está em contato tectônico com as rochas do embasamento pale-
oproterozóico (2,4 Ga) de São José da Macaoca, dado pela falha
transcorrente de Itatira de direção NE, de caráter sinistral.

O embasamento de São José da Macaoca, representado pôr
ortognaisse e migmatitos de composição tonalítica a granodio-
ritica, apresentam uma deformação polifásica, cuja foliação prin-
cipal apresenta-se fortemente deformada, com redobramentos
com morfologia isoclinal a apertada.

A maior parte da área mapeada é constituída por rochas do
Grupo Itataia (Cobertura Proterozóica) subdividida da base para
topo: Formação Serra do Céu- formado por migmatitos e gnais-
se anfibolíticos; Formação Laranjeiras- composta por quartzi-
tos puros e micáceos, localmente ferriferos; Formação Barriga-
contendo gnaisse migmatizado ou não; e Formação Alcantil-
corresponde a uma unidade carbonática, variando desde már-

mores puros a impuros. O pico metamórfico dessas rochas é
caracterizado pelo aparecimento de silimanita, que indica um
metamorfismo no facies anfibolito alto, chegando localmente a
anatexia.

Ao contrário do embasamento de São José da Macaoca, que
apresenta uma tectônica compressional e extensional em facie
anfibolito, o bloco Itataia é caracterizado pôr uma tectônica es-
sencialmente compressional. Esta tectônica desenvolveu uma
foliação de baixo ângulo com sentido de mergulho entre 350 a
260Az e 140 e 30Az, e falhas de empurrão e dobras recumben-
tes, apertadas e inclinadas com convergência para SW-SE.

A lineação de estiramento mineral é dada por silimanita, ci-
anita e muscovita, cuja orientação E-W na borda oeste é pro-
gressivamente rotacionada para SW-NE com a aproximação da
Falha de Itatira. Esta progressão também é verificada na verti-
calização da foliação no sentido leste. Indicadores cinemáticos,
tais como rotação de grãos, superftcie S/C e vergência de mini-
dobras, caracterizam uma movimentação geral para sul.

Esta tectônica compressional é responsável pela geração de
cavalgamentos na borda oeste que evoluem, num modelo de es-
cape lateral, para transcorrências na porção leste. Em termos
metamórficos, esse arranjo é responsável pelo predomínio de
silimanita na borda oeste e cianita na borada leste, o que vem
corroborar o aumento da pressão em decorrência do empilha-
mento das nappes no contato com o embasamento.
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CALlBRAÇÃO DE EVENTOS NA SUBPROvíNCIA TRANSVERSAL, PRovíNCIA BORBOREMA: UM ENSAIO

Edilton J. dos Santos/; B.Bley de Brito Neves2; WR. VanSchmus3; A.? Nutman4;
I Depart. Geol. CTG/UFPE edilton@aol.com; 2Inst.Geoc. USP; 3Dept.Geol, Univ.Kansas; 4 Australian Nat. Univ.

A subprovíncia Transversal (STR) (Zona Transversal) si-
tua-se entre os lineamentos Patos e Pemambuco e constitui o
domínio dos eventos Cariris Velhos e Brasiliano da Província
Borborema. A mais recente compartimentação formal da STR
distingue a faixa Piancó-Alto Brígida (FPB) e os terrenos Alto
Pajeú (TAP), Alto Moxotó (TAM) e Rio Capibaribe (TRC). Blo-
cos dispersos de complexos metaplutônico (Complexo Flores-
ta) e metassedimentar (Complexo Sertânia) paleoproterozóicos
são os componentes do TAM. Estas unidades foram datadas re-
centemente pelos métodos U-Pb concórdia e SHRIMP em zir-
cão, indicando idades entre ca.2.230 e 1.950 Ma (consolidação
riaciana-orosiriana sin-Atlântica), com registros de eventos
subseqüentes em 1,10 Ga e 0,75 Ga. Dados isotópicos Nd indi-
cam restrita acresção juvenil em 2,15 Ga e acentuado retraba-
lhamento de protólitos crustais dominantemente paleoprotero-
zóicos. Enxames de diques máficos (dioritos, ferro-dioritos,
quartzo dioritos), intrusões gabroanortosíticas, granitos tipo-A
e, provavelmente, metacarbonatitos. mais ou menos rompidos
tectonicamente ocorrem com freqüência no TAM, caracterizan-
do um intervalo de eventos extensionais entre 1,7 e 1,5 Ga (de-
sestabilização estateriana-calimiana), segundo dados de con-
cordias U-Pb em zircão. No entanto, a Província Borborema pro-
priamente dita só começaria a se configurar no esteniano, de-
vendo ser desta época os registros de crosta oceânica, presentes
em remanescentes de uma paleossutura encontrada no limite entre
o TAP e o TAM, testemunhada por retroeclogitos com caracte-

rísticas de uma série picrítica-toleítica ou peridotítica de fundo
oceânico modificado. Idade modelo Nd (TDM)de 1,7 Ga de um
retroeclogito sugere uma possível formação durante a extensão

Cariris Velhos. Fatias de retroeclogitos estão inseri das em seqüên-
cias de arco ou retroarco Cariris Velhos (1,1 Ga U-Pb concordia)
no TAP (Complexos Lagoa das Contendas e São Caetano), nas
quais pode-se resgatar uma trajetória metamórfica horária com
pico metamórfico de 13kbar/525°C (subducção esteniana Cari-

ris Velhos), seguido de um evento contracional com transporte
para noroeste, que controlou a colocação de granitos peralumino-

sos em condições de pico de 8,5 a lOkbar/650°C (colisão esteni-
ana-toniana Cariris Velhos). Diques dioríticos e quartzodioríti-
cos devem ser contemporâneos de arcos magmáticos pós-Cariris
Velhos (Complexo lrajaí), marcando um novo evento extensional
há ca.750 Ma (U-Pb concordia) (extensão criogeniana). Metas-
sedimentos turbidíticos (Grupo Cachoeirinha) da FPB testemu-
nham o episódio extensional seguinte, datado entre 620 e 630 Ma
por concordias e SHRIMP U-Pb em zircão (extensão "vendia-

na"). Suspeita-se de eventos snowball em metadiamictitos da
Formação Olhos d'Água, abaixo ou acima dos metaturbiditos (gla-
ciação Varanger-marinoana ou Sqantum?). As condições me-
tamórficas (4,5kbar/700°C) e o abrupto gradiente de 42°C/km, do
regime transcorrente-transtracional (orogênese brasiliana) são
típicos de crosta adelgaçada e alto fluxo térmico. Dados Ar/Ar
em milonitos, Rb-Sr e U-Pb (concordias em zircão) em granitos
indicam um intervalo de idade entre 620 e 570 Ma para essa oro-
gênese.

THE SUNSAS OROGENIC CYCLE IN WESTERN AMAZON CRATON, SOUTH AMERICAAND CORRELATION
TO THE GRENVILLE CYCLE OF LAURENTIA, BASED ON U-Pb ISOTOPIC STUDY OF DETRITAL AND

IGNEOUS ZIRCONS

João Orestes Schneider Santos/, Gilmar Antônio Rizzotto/, Paul Edwin Potter, Léo Afraneo Hartmann3, Robert Mike Easton4,
and Neal Jesse McNaughton5
/Brazilian Geological Survey, 2University ofCiccinnati, 3Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 40ntario Geological
Survey, 5University ofWestern Australia
/CPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-MA orestes@conex.com.br

The SHRIMP U-Pb isotopic study ofzircon and titanite ITom
eight rocks indicates that the Sunsas Orogen was built in a bro-
ad time range (1450-1090 Ma) corresponding to a fulI orogenic
cycle. The Sunsas Orogen is the belt that contains alI rocks for-
med and deformed during the Sunsas Orogenic Cycle. The Sun-
sas Orogen is composed of four main orogenies: Santa Helena
Orogeny (mostly juvenile), Candeias Orogeny (continental arc),
pre-Nova Brasilândia (colIisional), and Nova Brasilândia Oro-
geny (colIisional). The four orogenies are comparable in age to
the fulI spectrum of Grenvillian orogenies of North America.
Eighty nine detrital zircon grains from five samples were col-
lected from late-Sunsas (Nova Brasilândia, lata and Santa Elina
metassedimentary units) and post-Sunsas (Palmeiral and Pacaás-
Novos sedimentary formations) units and have age profiles with
distinctive modes at 1560 Ma, 1450 Ma, 1320 Ma, and 1190
Ma. Ages about 1560 Ma have no correlation with the Labrado-
rian and GrenvilIian Belts and are interpreted as derived from
Serra da Providência granitoids, located to the east and northe-
ast of the Sunsas Orogen. Ages about 1450 Ma are typical of
Santa Helena (SW Mato Grosso) and San Ignacio (Bolivia) Belts,
and represent the first orogeny of the Sunsas Cycle, correlated

to the Pinwarian Belt and to the Eastem Granite Rhyolite Pro-
vince of Laurentia. The cluster of 1320 Ma represents the im-
print of the second orogeny, the Candeias Orogeny and is com-
parable in age to the 1350-1310 Ma gneisses ofthe Mount Ho-
lIy Complex ofVermont. The Candeias Granite has an age about
1337:J: 8 Ma and metamorphism related to the Candeias Oro-
geny is detected in metamorphic rims (1324 and 1339 Ma) in
zircons from both Serra Providência (GR333, 1510 Ma) and Ja-
mari Complex (JL78, 1752 Ma). The third orogeny corresponds
to zircon ages of about 1190 Ma (pre-Nova Brasilândia Oro-
geny), which are equivalent in age to the Elzevirian Orogeny of
the GrenvilIian Cycle. The four youngest detrital zircons (1099-
1128 Ma) are correlated to the Nova Brasilândia Orogeny (1110
Ma) and represent the fourth and youngest orogeny, comparable
to the Ottawan Orogeny ofLaurentia. The post-Sunsas Palmei-
ral and Pacaás-Novos Formations zircon population suggests that
they are Sunsas-derived foreland basins and are broadly corre-
lated to the Dardanelos, Apiacás, Aguapeí II and Prainha For-
mations of the Amazon Craton. AlI these units are comparable
to the Post GrenvilIian Middle Run basin, Eastem Midwest/USA
and Torridon basin, Scotland.
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SIGNIFICANT PRESENCE OF THE TAPAJÓS-PARIMA OROGENIC BELT IN THE RORAIMA REGION, AMAZON

CRATON BASED ON SHRIMP U-PB ZIRCON GEOCHRONOLOGY

João O. Schneider Santos!, Mário Sérgio G. Faria!, Léo A. Hartmann2, Neal J. McNaughton3

'CPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-MA orestes@conex.com.br; 2UFRGS; 3University ofWestern Austrália;

The Uaimiri Domain of the Tapajós-Parima Orogenic Belt
in northeastern Amazonas state and southeastern Roraima state
is exposed along BR174 and in the Jauaperi and Alalaú river
channels and basins. Located to the west ofthe Pitinga giant tin
mine, the domain is concentrates two types of intrusive grani-
toids (Mapuera and Abonari Suites) and some foliated rocks,
commonly interpreted as basement rocks with pre-Mapuera (1.87
Ga) and pre-Abonari (1.55 Ga) ages. The most common base-
ment rock-types are orthogneisses and mylonite gneisses sho-
wing mostly N-S and X-X foliation, which is discordant to the
northeast trend of the K'Mudku Belt and the E-W Itã trend to
the north of the area. Four groups of rocks were sampled for
SHRlMP U-Pb zircon geochronology to improve the stratigra-
phy of this remote and little known region: 1) Abonari Granite
at its type-area; 2) Three samples of isotropic granites related to
both Abonari and Mapuera Suites; 3) Two samples from the ba-
sement, and 4) One sample from the lricoumé Group felsic vol-
canic suite. Based on Rb-Sr whole rock dating (1520:1:47 Ma),
the Abonari Granite was considered post-Mapuera and correla-
ted to other A-type Calimian granitoids such as Surucucus, Mu-
cajaí and Parguaza Suites. However, the present U-Pb isotopic
study indicates that the Abonari Granite at its type-area is about
350 m.y. older than previous understanding (1871 :I: 5 Ma,
MSWD=0.90). The zircon U-Pb age shows that the Abonari

Granite is not related to the Parguazan magmatism The Abonari
Granite is now correctly correlated to the Mapuera Suite. The
Jaburu Charnockite is an example of Mapuera Suite intrusion
age at 1873 :I:6 Ma, while the two gneiss samples have similar
ages (within error) of 1868 :I:8 Ma (J05, MSWD=O.77) and
1867:1: 15 Ma (MFI7, MSWD=0.97). These ages indicate that
the deformation that affects both rocks is not pre-Mapuera, but
post-Mapuera in age. We speculate that this deformation may be
related to the K'Mudku Mylonite Episode, perhaps to the Aracá
Event (1.33 Ga). Weathered samples ofisotropic granitoids co-
lIected along BR-174, north of Alalaú River, reveal the follo-
wing ages: 1876:1:4 (108, MSWD=0.23), 1879:1:3 Ma (JO-7,
MSWD=O.lI), and 1880:1: 3 (J06, MSWD=1.l5). The Alalaú
Granite is unequivocally older than the Mapuera Suite because
the age is similar to the Parauari Suite and is therefore part ofthe
youngest magmatic arc of the Tapajós Domain in the Tapajós-
Parima Orogenic Belt. An older, pre-Mapuera and pre-Alalaú
Arc is represented by a rhyodacite from Km 164 (1896 :I: 7 Ma,
MSWD= 1.2), which is correlated to the Tropas Arc ofthe Tapa-
jós Domain. This leads to a reinterpretation ofthe stratigraphic
position ofthe lricoumé Group, which must be restricted to the
volcanic rocks formed at about 1.87 Ga. Older volcanic rocks
are related to older magmatic arcs (1.88, 1.90 and 1.96 Ga) and
do not belong to the group.

CONDiÇÕES METAMÓRFICAS E TRAJETÓRIAS P-T EM ZONAS DESUBDUCÇÃO CONTINENTAL E

COLISÃO: A NAPPE AIURUOCA-ANDRELÃNDIA

Luciana P Santos e Mario da C. Campos Neto - Instituto de Geociências USP

A Nappe Aiuruoca-Andrelândia pertence a pilha de nappes
neoproterozóicas do Sistema Orogênico Tocantins Meridional,
no sul-sudoeste do Cráton do São Francisco. Caracteriza-se por
mica xistos aluminosos, Rt-Ky-Grt gnaisses/xistos e Grt-Bt-PI
gnaisses/xistos com intercalações de quartzitos e de rochas me-
tabásicas, localmente, com relíquias de paragêneses fácies eclo-
gito. A frente da nappe (entre Santana do Garambéu e Concei-
ção de lbitipoca) encontra-se em fácies anfibolito, definida por
MgChl-PI-Grt-Ms-Bt-St-Ky-Rt-Qtz e associações de mais alto
grau metamórfico, representadas por lascas à Msp-Ky-Grt-Rt:l:Bt.
Em sua retaguarda (sul de Caxambú e Aiuruoca), as paragêne-
ses e texturas da foliação S2indicam uma trajetória de descom-
pressão, onde fácies eclogito está preservada em boudins de ro-
chas metabásicas (Omp-PI-Grt-Rt-Qtz) com textura simplectíti-
ca entre Cpx-PI-Qtz. Externamente aos boudins, granadas cor-
roídas e envoltas por coronas de plagioclásio, em matriz de an-
fibólio, registram o reequilibrio fácies anfibolito (MgHbI-PI-Grt-
Zo-IIm-Ttn). Metapelitos (Rt-Ky-Grt-Ms-Bt-PI-Qtz:l:St) podem
apresentar intercrescimentos coroníticos de Sil-PI-Qtz em tomo
de granadas. A sillimanita surge na retaguarda da nappe a partir
de uma zona de coexistência (Ky-Sil) até substituição completa
do polimorfo cianita, em resposta à extrusão sob forte descom-
pressão. Paragêneses a mesopertita observadas na frente da Na-
ppe Aiuruoca-Andrelândia, registram condições P-T máximas
de 700°C/13.5kbar. Trajetórias de descompressão com discreto
resfriamento foram obtidas para Sil-Grt-mica xistos da base da
nappe (680°C/9kbar a 640°CI6.5kbar) e Ky-St-Grt-Bt gnaisses
(600°C/10kbar a 575°CI6.7kbar). As condições térmicas mais
elevadas foram registradas em xistos a sillimanita, que ocorrem
sob o alóctone de ultra-alta temperatura (Nappe Lima Duarte).

As demais associações estudadas encontram-se sob temperatu-
ras entre 670°C e 430°C, a pressões constantes de7 a 8kbar. Na
retaguarda na nappe as condições P-T variam de 690°C/17kbar
(rochas retroeclogíticas intercaladas em cianita xistos) a 71O°CI
6kbar (mica xistos a sillimanita). A trajetória metamórfica mos-
tra uma descompressão isotérmica, com reequilíbrio fácies anfi-
bolito a 680°C e 11.5kbar, seguida por resfriamento, quase iso-
bárico, sob condições P-T médias de 630°C e 6.8kbar. As condi-
ções metamórficas de alta pressão indicam soterramento das
unidades da retaguarda da nappe a profundidades mínimas de
60 km, de onde foram rapidamente extrudidas, a profundidades
de 20 a 33km, com tênue variação de temperatura. Esse evento
foi controlado pela subducção da placa Sanfranciscana, com rá-
pida perda da carga litostática por erosão tectônica (registrada
na alternância entre regimes compressivos e extensionais). A
partir dessas profundidades, o trajeto metamórfico passa a ser
controlado por uma taxa de resfriamento de 17°C/km, sugerindo
uma extrusão mais lenta. Nas imediações de espessos corpos
leucograníticos estratiformes, o aparecimento do feldspato po-
tássico, associado à ausência de muscovita e presença de silli-
manita, admite condições P=6kbar e T= 715°C registrando um
evento térmico tardio. A preservação do registro de alta pressão
na frente da Nappe Aiuruoca-Andrelândia sugere um evento
descompressivo com reequilíbrio em pressões médias de 9kbar,
anterior e contínuo à trajetória de resfriamento, análogo ao que
ocorre na retaguarda da nappe.A presença de estaurolitas zincí-
feras (até 4.19% ZnO), reliquiares por toda extensão da nappe,
sugere um caminhamento metamórfico prévio sob condições de
alta pressão e baixa temperatura, embora paragêneses compatí-
veis não foram ainda descritas.
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ISÓTOPOS DE CARBONO NA TRANSiÇÃO MESO-NEOPROTEROZÓICO: IMPLICAÇÕES PALEOAMBIENTAIS
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'Universidade de Brasí/ia- Instituto de Geociências, CEP:709IO-900 rventura@unb.br

Neste trabalho apresentamos novos dados de isótopos de
carbono e oxigênio em carbonatos na transição Meso-Neopro-
terozóico. Rochas mesoproterozóicas apresentam, em geral, va-
lores de isótopos de carbono pouco variáveis e próximos a 0%0.
Por outro lado, rochas carbonáticas do Neoproterozóico apre-
sentam ampla variação de isótopos de carbono, que têm sido
atribuídas tanto a processos glaciais quanto a flutuações na di-
mensão dos reservatórios de carbono orgânico e inorgânico.

A área em estudo inclui rochas carbonáticos do Supergrupo
Espinhaço (Fm. Rio Pardo Grande), amostrados entre Conse-
lheiro Mata e Rodeados (MG), metadolomitos e metamargas do
Grupo Macaúbas, e seixos carbonáticos e matriz dos diamicti-
tos Jequitaí. Por fim, foram amostrados calcários do Grupo Bam-
buí posicionados sobre os diamicititos Jequitaí, nas proximida-
des da cidade homônima, e da seqüência carbonática da Serra
do Cabral.

Os carbonatos do Supergrupo Espinhaço apresentam valo-
res de dl3CpDB positivos, variando em sua maior parte entre + 1 e

+2%0. Por outro lado, as amostras referentes ao Grupo Macaú-

bas apresentaram valores de dl3CpDB variando entre -4.0 e +0.7%0,

sendo que os valores mais negativos estão associados a meta-
margas e metacalcários dolomíticos. Os seixos carbonáticos en-
contrados no diamictito Jequitaí apesentaram valores de d\3CpDB
variando entre -2.1 e -0.6%0, enquanto que a matriz inclui valo-
res mais baixos entre -3.1 e -2.1 %0. Em contraste com os dados

mencionados acima, os calcários do Grupo Bambuí, tanto de
Jequitaí quanto da Serra do Cabral, apresentaram valores de
dl3CpDB em geral acima de +8%0. A exceção são pelitos carboná-

ticos amostrados diretamente sobre os diamictito que apresenta-

ram valores de d\3CpDB próximos a +4%0. Os dados apresentados

revelam uma diferença significava na composição isotópica de
carbono entre as rochas carbonáticas do Supergrupo Espinhaço
e do Grupo Macaúbas. Considerando os baixos valores de dl3CpDB
encontrados nesta última unidade e a presença de carbonatos
com d\3CpDB negativos em seqüências glaciais, como os cap car-

bonates, sugere-se que as rochas do Grupo Macaúbas sejam
correlatas aos diamicitos da Formação Jequitaí. Os dados das
amostras do Grupo Bambuí, para este trabalho, indicam a au-
sência calcários com valores de d\3CpDBinferior a +3%0, suge-
rindo que a deposição dessa unidade, tanto Serra do Cabral quanto
em Jequitaí, iniciou-se após o marco regional do Grupo Bambuí
(parte superior da Formação Sete Lagoas) definido pelos altos
valores de dI3CpDB' Como já demonstrado em outra regiões, como

Sete Lagoas, Montalvânia, Serra de São Domingos, o Grupo
Bambuí é caracterizado por valores de d\3CpDB entre -3.7 e +3.3%0

em sua porção basal, seguido de um brusco aumento dos valo-
res de isótopos de carbono na porção intermediária da seqüên-
cia carbonática. Desta forma, sugere-se que as regiões de Jequi-
taí e Serra do Cabral comportaram-se com altos estruturais du-
rante a deposição das rochas carbonáticas do Grupo Bambuí.

TAFROGÊNESE ESTATERIANA NO EMBASAMENTO PALEOPROTEROZÓICO DO NW DA PRovíNCIA
BORBOREMA: UMA ABORDAGEM PETROGRÁFICA, GEOQuíMICA E GEOCRONOLÓGICA

Ticiano José Saraiva dos Santos (Departamento Geologia-UFC)
GersonMartinianode Souza (Graduaçãoem Geologia- UFC)
Helane Bonas Queiroz (Graduação em Geologia - UFC)
José de Araújo Nogueira Neto (Departamento Geologia-UFC)
Clovis Vaz Parente ((Departamento Geologia-UFC)

Com a determinação da idade U/Pb em zircão de 1.789 Ma
(fortemente concordante) em rochas metavulcânicas ácidas in-
tercaladas no domínio dos metassedimentos do Grupo Ubajara,
tem despertado interesse para trabalhos de detalhe nessa porção
da Província Borborema. São apresentados aqui dados de ma-
peamento de detalhe (1: 10.000), petrografia, geoquímica de
elementos maiores e traços (incluindo terras raras) e datações
geocronológicas pelo método Sm/Nd das rochas metavulcâni-
cas que formam o Corpo Vulcânico do Saquinho e dos metas-
sedimentos da Bacia Ubajara. Os sedimentos da bacia são com-
postos, da base para o topo, por ardósias avermelhadas (Fm.
Caiçaras), arenito quartzoso e calcário cinza (Fm. Trapiá-Fre-
cheirinha) e arenitos arcosianos (Fm. Coreaú), que sofreram
metamorfismo de baixo grau durante o Neoproterozóico. Ma-
peamento de detalhe (1: 10.000) no Corpo Vulcânico do Saqui-
nho e arredores mostra que o mesmo ocupa uma área de apro-
ximadamente 20km2 alongado na direção NE-SW.

°
contato

entre os metas sedimentos e o corpo vulcânico do Saquinho,
quando individualizado, dár-se de maneira concordante, prin-
cipalmente com o calcário e arenito. Petrograficamente é for-
mado por riolito, dacito, ande sito, brechas e tufos.

°
corpo

mostra faixas fortemente milonitizadas, chegando a formar ul-
tramilonitos, segundo o trend regional NE-SW, alternando-se
com porções relativamente indeformadas. Nas porções menos

deformadas, tem-se fenocristais de quartzo com proeminentes
fraturas conchoidais originadas num processo de resfriamento
rápido, provavelmente em ambiente sub-aquoso, bem como
quartzo apresentando bandas e lamelas de deformação e limi-
tes de sub-grão, evidenciando deformação em condições de
baixa temperatura. Estudo Geoquímico nas vulcânicas mostra
uma variação com termos ácidos até básicos, com teor de
sílica variando entre 45 a 75% e teores Na20 + KP de 7 a
10%. A sílica mostra uma correlação negativa com Ti02, AI20J,
Fe203, MgO, Na20 e P20Se uma correlação positiva com Kp.

°
padrão de ETR mostra uma anomalia negativa de európio

em todas as rochas e o conjunto das rochas básicas destacada-
mente empobreci das em ETR pesados. Estas características
levam a possibilidade de um vulcanismo bimodal.

°
estudo

geocronológico Sm/Nd para as rochas vulcânicas (5 amostras)
apresentam valores TDMentre 1.718 a 2.581 Ma e eNDentre,
respectivamente, -12,79 a -29,03, mostrando uma origem a
partir de diferentes fontes. No caso dos metassedimentos do
Grupo Ubajara (Arenito Trapiá, Ardósias Caiçaras e Arenito
Coreaú) foram analisadas 5 amostras cujos valores TDM situ-
am-se entre 1.620 a 2.874 Ma e eND-12,09 a -25,25.

Suportejinanceiro: FUNCAP (proc. 003/2001); CNPq (proc.
47/939/01-3)
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STRUCTURAL EVIDENCE FOR POLYPHASE TECTONISM IN THE ARAXÁ SYNFORM, SOUTHERN BRASILlA

BELT: IMPLlCATIONS FOR WEST GONDWANAASSEMBLY.

Hildor José Seer* & Marco Antônio Fonseca**
*CEFET-MG-UNED Araxá **EM-UFOP

The Brasilia Fold Belt in Central Brazil, borderthe São Fran-
cisco Craton to the northwest, west and southwest. The Sou-
thern Brasilia Belt consists of several southeast verging spoon-
shaped stacked thrusts involving metasediments and metavol-
canic rocks. The Araxá Synform represents one ofthose stacked
thrusts, comprising three tectonic sheets described as distinct
tectonostratigraphic units. The lower sheet, the Canastra unit, is
a fTagment of marine platform environment of sedimentation.
The middle sheet, the Ibia unit, represents a fragment of a sedi-
mentary sequence derived fTom a magmatic arc and the upper
sheet, the Araxá unit, is a fragment of back-arc oceanic crust
with E-MORB geochemical signature intruded by syn-collisio-
nal granites. The deformational and metamorphic history ofthe
Araxá Synform can be described through a succession of three
main events. The first event involves a Barrovian type meta-
morphism (MI), dated 640 to 630 My (Sm-Nd) recorded in ali
sheets. This event is coeval with DI deformational phase that
resulted in an associated coarse fabric in the form of a relict
schistosity. Two following retrograde metamorphic events RM2
and RM3 developed under lower greenschist facies conditions
were accompanied by the development of structural fabric: a
mylonitic foliation. The D/RM2 can be divided into two defor-
mational stages: an early one (D2P), related to N, NW and NE

verging fabric with associated syn-collisional granitic intrusi-

ons. The latest stage (D2t) resulted in the stacking oftectonic top

to SE spoon-shaped thrust. D3 event was responsible for the de-

velopment of north-west trending sinistral wrench faults.

Based on the sequence of polyphase events described here,

we suggest a new tectonic model for the southern segment ofBra-

silia Belt. This model involves diachronic interaction of the São

Francisco-Congo, Rio de La Plata and Amazonia paleo-continents.

Initial interaction between São Francisco-Congo and Rio de La

Plata continents around 640 Ma, during DI and its related peak

metamorphism and D2P, around 635 Ma, ended with the develop-

ment ofthe north-verging fabric in a collisional scenario. Escape

tectonics (D}) followed with the development of E-SE verging

spoon-shaped thrusts in response to the interaction between São

Francisco-Congo and Amazonia. The late stage ofthe collisional

process is related to the development of ductile-brittle fabric in

response to a wrench tectonics probably due to differential move-

ment between São Francisco-Congo and Rio de La Plata cratons.

The full development of the Southern Brasilia Belt occurs at ca.

577 Ma based on K-Ar dating. The model explains very well the

complex geometry of spoon-shaped thrust sheets and wrench fault

systems in this part of the southern Brasilia Belt and contributes

to a better understanding ofthe Gondwana assembly.

CARACTERIZAÇÃO METAMÓRFICA DAS ROCHAS DO GRUPO CUIABÁ NA BAIXADA CUIABANA . MT

Carlos Humberto da Silva (chsilva@ms.rc.unesp.brY, Luiz Sérgio Amarante Simões2 & Amarildo Salina Ruizl.3
1 - Pós-Graduação em Geociências -lGCE/UNESP; 2 - Departamento de Petrologia e Metalogênia lGCE/UNESP; 3 - Departa-
mento de Geologia Geral ICET/UFMT

o Grupo Cuiabá integra a zona interna da Faixa Paraguai,
que desenvolveu-se no Neoproterozóico à borda sudoeste do
Cráton Amazônico, são poucos os trabalhos que abordam o me-
tamorfismo na Faixa, e consequentemente no Grupo Cuiabá.
Desse modo este trabalho tem por objetivo contribuir para a ca-
racterização metamórfica das rochas do Grupo Cuiabá expostas
nos arredores da cidade de Cuiabá (MT) na região denominada
Baixada Cuiabana.

Neste segmento o Grupo Cuiabá é constituído por metas se-
dimentos elásticos e silielásticos (pelitos, psamitos e diamicti-
tos) com pequena contribuição química (calcários). Foram re-
conhecidas três associações mineralógicas distintas, caracterís-
ticas de um metamorfismo de fácies xisto-verde baixo, entre as
zonas da clorita e da biotita, são elas:

I) elorita + muscovita + quartzo;
2) clorita + biotita + muscovita + quartzo;
3) biotita + muscovita + quartzo.

Este zoneamento metamórfico é mareado pela gradual subs-

tituição de elorita por biotita, de NE para SW, sugerindo um

incremento no grau metamórfico neste sentido.

Análises de química mineral realizadas em micas brancas,

cloritas e biotitas no intuito de monitorar a transformação quí-

mica destes minerais, mostram que os valores do XMg e Si em

micas brancas aumentam em direção a SW, enquanto os valores

de XNa diminuem. Quanto às cloritas nota-se um acréscimo no
XMg de NE para SW. Relação semelhante ao Ti e o XFe em

biotitas. Uma estimativa da pressão feita através do teor de fen-

gita em micas brancas, sugere pressões entre 2 e 2,5 kbar, para a

associação minera lógica de mais baixo grau e 2,5 a 5 kbar para

as de mais alto grau.

As variações minera lógicas observadas na área são interpre-

tadas como reflexo do metamorfismo regional progressivo repre-

sentando um gradiente com a exposição de rochas de mais alta

temperatura a SW e mais baixa temperatura a NE. As isógradas

obtidas a partir da distribuição de minerais índices em mapa trun-

cam os dois flancos da Antiforma de Bento Gomes que é uma

estrutura gerada pela deformação principal (Dn). Por outro lado,

este minerais índices definem a foliação principal Sn.

O conjunto dc evidências acima, nos leva a concluir que o
auge do metamorfismo nas rochas do Grupo Cuiabá, na Baixa-

da Cuiabana, foi alcançado durante Dn, porém após a configu-
ração inicial da antiforma.
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GEOLOGIA DA FAIXA BRASíUA NA REGIÃO DE TAPIRA, SUDOESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Car/os Humberto da Silva (chsilva@ms.rc.unesp.brY; Luiz S. A. Simões2; Welliton L. Damáziol;
Samuel N. Ferreiral & George. L. Luvizottol

1 - PG-GR/IGCE/UNESP; 2 - DPM/1GCE/UNESP; Apoio: FAPESP (98/16429-4)

A Faixa Brasília é caracterizada por uma compartimentação

tectônica vertical, assinalada pelo imbricamento de diferentes

domínios litotectônicos, através de extensas falhas de empurrão

com vergência para o Cráton do São Francisco. É possível reco-

nhecer também uma compartimentação longitudinal marcada por

zonas de transcorrência transversais à faixa. Estes dois tipos de

compartimentação conduzem à um complexo quadro de distri-

buição dos domínios litotectônicos. A reconstituição deste "que-

bra-cabeça" é a base para a compreensão da evolução da Faixa

Brasília. Com este intuito vem sendo desenvolvido trabalho de

caracterização geológica no segmento da Faixa Brasília situado

na região de Tapira-MG. Na região três mapas geológicos publi-

cados (Barbosa et aI. 1970; Pedrosa Soares et aI. 1994; Seer 1999)

apresentam a área como rochas do Grupo Canastra sem a indivi-

dualização de unidades. Os estudos realizados evidenciam a ocor-

rência de três escamas imbricadas tectonicamente e separadas por

falhas de empurrão. A superior possui características composicio-

nais e metamórficas semelhantes às do Grupo Araxá. A interme-

diária é correlacionada ao Grupo Canastra e a inferior assemelha-

se ao Grupo Ibiá. São separadas por falhas de empurrão. Na esca-

ma superior o principallitotipo reconhecido é um granada-mica

xisto, com freqüentes intercalações de camadas métricas a deca-

métricas de granada-mica-quartzo xisto, xistos feldspáticos e len-

tes métricas de rochas metaultrabásicas (clorita xisto, magnetita-

clorita xisto e talco xisto). Na escama intermediária é possível

reconhecer na base um granada-grafita-muscovita xisto, ao qual

intercalam-se camadas de quartzito. Seguem-se camadas de albi-

ta-granada-mica xisto com intercalações de xistos grafitosos e

quartzitos. Estes passam a quartzitos puros a micáceos com fre-

qüentes intercalações de granada-muscovita xisto, muscovita xis-

to e quartzo xisto. O principal litotipo da escama inferior é um

clorita-muscovita xisto feldspático com intercalações de calci-xisto

e principalmente quartzito com camadas de espessura superior a

100 metros. Na escama inferior a paragênese metamórfica é mus-

covita + clorita + plagioclásio + quartzo :f: cloritóide com ocor-

rências localizadas de biotita e granada manganesífera. Granada

+ muscovita + biotita +clorita + plagioclásio (albita) é a paragê-

nese típica da escama intermediária caracterizando fácies xisto

verde superior (zona da granada). Na escama superior encontram-

se paragênese semelhante, porém sem clorita e com plagioclásio

mais cálcico (andesina/oligoclásio), provavelmente corresponden-

do à fácies anfibolito. A região é marcada por uma grande dobra

braquisinformal (Silva et aI. 2001) com plano axial orientado em

N45W/90 e linha de chameira de caimento suave pós-imbrica-

mento das três escamas, que no entanto é afetado pelo cisalha-

mento de baixo ângulo, evidenciado por uma penetrativa foliação
que corta os dois flancos desta estrutura. Esta é a foliação princi-

pal da área estando presente em praticamente todos os afloramen-

tos descritos.
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INTERPRETING AIRBORNE GEOPHYSICAL
AND CHEMICAL ISOTOPIC DATA IN THE SERIDÓ BELT, NORTHEASTERN FROM BRAZIL

Adalene Moreira Silval2, Elton Luís Dantas2, TatiAlmeida3
1- Departamento de Geologia e Recursos Naturais, IG, Unicamp, Sp, Brazil (adalene@ige.unicamp.br);2-Laboratório de
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The Seridó belt, of northeastem Brazil, illustrates the use-
fulness of airbome geophysical data inthe support understan-
ding of modem geological mapping. As in several Brazilian Pre-
cambrian terranes, this region is characterized by a polidefor-
med and polyciclic geological history, where we distingue four
main regional mapping unites: a Paleoproterozoic basement, a
Neoproterozoic supracrustal sequence (the Seridó Group), in-
trusive granitic bodies and a Phanerozoic cover. The aim ofthis
paper is to present the results of the processing, enhancements
and interpretation of the geophysical data previously collected
in the Seridó region, and it relationship with field mapped geo-
logical units which have also been dated by modem geochrono-
logical methods. Examining the geophysical data along with
the field and laboratory data may prove useful for future extra-
polations of analogous, but less well-studied areas. The inter-
pretation of the magnetic and radiometric data has provided
both an overview ofthe regional structure as well as further in-
sight into structural controls of the main basement crustal blo-
cks and their boundaries represented by a branch system of stri-
ke slip shear zones that occur in the area. We propose a strong
relationship between geochemical, isotopic and geophysical

signatures of each different basement crustal block recognized
in Rio Grande do Norte terrane. The Caicó region, southwest
of the area, is characterized by Paleoproterozoic medium-K
calc-alkaline rocks and Nd isotopic signature related to
reworked continental crust. The physical properties show a
range ofmedium to low K, U, Th and medium amplitude in the
analytical signal map. The paleoproterozoic rocks present in
the São José Campestre massif, to the east, have a similar pat-
tem in the geophysical and geochronological data like in the
Caicó region. In the Cabugi Block predominate pink migmati-
tes and orthogneiss. New Nd isotope results attest that this area
has a different signature from the other basement rocks in the
region. This is well constrained in the geophysical maps, whe-
re we observe high concentration K, U, Th and high amplitu-
des in the analytical signal maps. The absolute age of these
rocks is an open questiono The rocks from Patos region have
also similar magnetic behavior .

This kind of approach is fundamental for investigating the
regional structural framework and helps to better define the boun-
daries of the different lithostratigraphic units present in ali of
the complexly deformed Precambrian belts in Brazil.
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EVIDÊNCIAS DA ACRESÇÃO CRUSTAL À MARGEN NORTE DO CRÁTON DO SÃO FRANCISCO DURANTE O

MESO-NEOPROTEROZÓICO

A. F. da Silva Filho, 19nez de Pinho Guimarães, Edilton Santos
UFPE, DGEO, Recife, Brasil, afsj@npd.ufpe.br

o Sistema de Dobramentos Sergipano localiza-se ao longo

da margem NE do Cráton do São Francisco. Tem sido dividido

em domíníos, com base e, critérios tectono-estratígráficos, sendo

correlacionado com o Sistema Oubanguides da África Ocidental.

Dados isotópicos SmlNd em granitóides evidenciam que o Domí-

nio Miogeoclinal Vaza Barris, limitado a norte pela falha Belo

Monte-Jeremoabo, repousa sobre um embasamento Arqueano.

Dados SmlNd em granitóides,metassedimentos e em migmatitos

evidenciam que o Domínio Eugeoclinal, localizado a norte da

mesma falha, repousa sobre um embasamento Mesoproterozói-

co. Além de repousar sobre um embasamento Mesoproterozóico,

os granitóides,metaplutônicas e metassedimentos do trato eugeo-

clinal apresentam idades modelos SmlNd entre 1.4Ga e 1.0Ga.

dados de SmlNd de rochas graníticas, metassedimentos e de orto-

ganisses e ortomigmatitos (Silva Filho et aI., 2002) de rochas lo-

calizadas entre o Complexo Canindé e a região de Águas Belas,

descritas como pertencentes ao Terreno PE-AL, evidenciam uma

semelhança isotópica com aquelas do Domínio Eugeoclinal de

Sistema Sergipano. Estudos em detalhes dos plutões Sítios No-

vos (Domínio Eugeoclinal) e Tanquinho (Domínio Águas Belas),

ambos de composição cálcio-alcalina e constituídos pela associa-

ção diorito-granodiorito, apontam para a existência tanto de man-

to primitivo, como de crosta oceânica, na região em foco. Desta

forma as semelhanças isotópicas SmlNd encontradas entre o Do-

mínio Eugeoclinal do Sistema Sergipano e o Domínio PE-AL nos

permitem tomar duas conclusões;

1- O Sistema Sergipano, como unidade geotectônica (Domínio
Isotópico) se extende até a região de Águas Belas, fazendo
parte do Domínio Água Branca (Silva Filho et al.,2002).

2- Tal unidade provavelmente se desenvolveu, através de acres-
ção à margem norte do Cráton do São Francisco, durante o
Meso-Neoproterozóico, por ser totalmente discordante e con-
trastante, em termos isotópicos, do restante das unidades ge-
otectônicas da Província Borborema, configurando-se como
um terreno tectono-estratigráfico.

MAPA GEOLÓGICO DO ESTADO DA PARAíBA

José Maria Ferreira da Silva Júniorl, Edilton José dos Santos2, Cícero Alves Ferreiral, Adeilson Alves Wanderleyl
ICPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG - RE
2Departamento de Geologia - UFPE geremipe@fisepepe.gov.br

Este trabalho apresenta o Mapa Geológico do Estado da
Paraíba (escala 1:500.000), elaborado através de convênio fir-
mado entre o Governo do Estado e o Serviço Geológico do Bra-
sil (CPRM), dentro do Programa de Levantamentos Geológicos
Básicos do Brasil (PLGB) desta última instituição.

As rochas precambrianas perfazem 80% do território parai-
bano são incluídas na Província Borborema e possuem idade
meso a neoproterozóica. Estão representados no estado os se-
guintes domínios geotectônicos: subprovíncia Rio Grande do
Norte (terrenos Granjeiro, Rio Piranhas e São José do Campes-
tre e a faixa Seridó); subprovíncia Transversal (faixa Piancó-
Alto Brígida e os terrenos Alto Pajeú, Alto Moxotó e Rio Capi-
baribe); e uma pequena porção do subprovíncia Cearense (faixa
Orós-Jaguaribe). Zonas de cisalhamento, principalmente de idade
neoproterozóica, separam esses domínios tectonoestratigráficos
e constituem as principais feições geotectônicas do Estado. A
subprovíncia Rio Grande do Norte e a faixa Orós-Jaguaribe do-
cumentam a parte mais antiga da história precambriana, envol-
vendo um substrato de idade paleoproterozóica e uma faixa
metassedimentar, plataformal à turbidítica, de idade neoprote-
rozóica. O Brasiliano (0,65-0,57 Ga) é o principal evento tecto-
nometamórfico desta porção, afetando tanto o embasamento,
quanto a cobertura metamórfica e originando uma intensa ativi-

dade granítica. A subprovíncia Transversal é dominada por ter-
renos e faixas dos ciclos Cariris Velhos (1,1 Ga-0,95 Ga) e Bra-
siliano (0,65 Ga-0,57 Ga). Os dois eventos orogênicos sucessi-
vos, geraram um complexo sistema deJold-thrust belts, uma rede
de zonas de cisalhamento transcorrentes, e um extraordinário
plutonismo granítico. Nos 20% restantes do estado são repre-
sentados por uma pequena fração da bacia do Araripe, e pelas
bacias do Rio do Peixe e Pernambuco-Paraíba, principalmente
de idade cretácea, ligadas à evolução da margem Atlântica, e
por coberturas continentais paleógena-neógenas continentais.

No mapa geológico apresentado os recursos minerais da
Paraíba foram classificados pelo critério utilitário da substância
de valor econômico. Assim, destacam-se: metais nobres, subs-
tâncias metálicas, substâncias energéticas, gemas e minerais de
pegmatito, substâncias não metálicas (rochas e minerais indus-
triaís), rochas ornamentais e água mineral, com destaque para
os minerais não metálicos ou industriais. Foram catalogados cerca
de 1.009 registros minerais, entre ocorrências, garimpos, depó-
sitos e minas. Bentonita, ilmenita, zirconita, cianita, caulim, cal-
cários sedimentar e cristalino, granitos para fins ornamentais,
vermiculita, argilas comuns e especiais, pedra britada, fedspato,
água marinha, turmalina azul e água mineral são os principais
recursos minerais lavrados atualmente no Estado.
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THE BELT OF NEOPROTEROZOIC GRANUUTES IN THE INNER PART OF THE BRASíUA BELT:
IMPUCATIONS FOR COLUSION TECTONICS AND EXHUMATION PROCESSES

Luiz José Homem D 'el-Rey Silva
Instituto de Geociências - Universidade de Brasília (IG/UnB) - e-mail: ldel-rey@unb.br

Uplift ofthe granulite belt found in the Internal Zone ofthe
Brasilia Belt requires a special process and provides clues for
further understanding on collisional tectonics and exhumation
of high-P rocks. Approximately at the latitude of Brasilia, the
Internal Zone and the granulite belt bend around an imaginary
E-W axis and stretch, together with the Goiás Magmatic Arc
and the External Zone, along a NE-trending northern segment
and a SE-trending southern segment. In the northern segment,
granulite facies metamorphism is 790-780 Ma old and is mostly
found in three M-UM Paleoproterowic layered intrusions and
associated metavolcanics. In the southern segment, granulite
facies metamorphism is just 650-630 Ma old and also atfects
metasediments with Sm-Nd isotopic signature compatible with
the Neoproterozoic Araxá Group (metasediments and metavol-
canics of a back-arc basin / accretionary prism). In despite of
such ditferences, the whole granulite belt should have been exhu-
med as a whole, by the end of the 650-600 Ma old continental
collision that ultimately resulted in the Brasilia Belt. This con-
clusion, also supported by the structural evolution ofthe M-UM
layered intrusions, is specially based on two other key facts: I -

The granulite belt perforates the (particularities out) »750 Ma
old Araxá nappe that emplaced the amphibolite-greenschist fa-
cies Araxá Group onto the low-greenschist facies Paranoá Group
ofthe External Zone, as seen around the latitude ofBrasilia and
from there to the South; and 2 - The whole granulite belt is

bounded to the East by a system of low-angle, West-dipping
frontal ramps. This system coincides with a crustal-scale gravi-
ty anomaly, and stands for the sole fault for exhumation. During

exhumation, a -35 km-thick crustal wedge (X) splits in two parts,
the eastern part and its bottom (sub-wedge Y) squeeze-up in the
hangingwall of the sole fault, whereas the western part (sub-
wedge Z) also moves upward, however at a lower velocity than
y. Exhumation of the bottom of Y is possible because, during

collision, the lower crust ofthe São Francisco Plate flows to the
West, underneath the sole fault. Sub-wedge Y moves faster be-

cause its bottom lies closer to the sole fault than the bottom of Z,
so the lower crust coming from the East pushes the sole fault
and the bottom ofY upwards and also against Z. Because wedge
X is pushed by the Amazonian Plate coming from the West, sub-
wedges Y and Z are both under sub-horizontal compression, the-
refore the Z/Y boundary must be a compressional fault, but the
process of exhumation may lead to a complex interplay ofkine-
matics indicators along the boundary, and may also imply that,
within Y, some slices may move more than others and, if so,
theyare entrapped within slices ofthe Araxá nappe. Further shor-
tening ofthis imbricated system may create an even more com-
plex interplay of kinematics indicators in the field. Even after

detailed field work, caution is recommended in areas ofhigh-P
rocks before interpreting faults as extensional or contractional
simply based on kinematics indicators.

THE CALDAS NOVAS AND SANTA CRUZ DOMES: STRUCTURAL EVOLUTION AND IMPUCATION FOR
TECTONICS IN THE BRASíUA BELT, CENTRAL BRAZIL

Luiz José Homem D 'el-Rey Silva
Instituto de Geociências - Universidade de Brasília (IG/UnB) - e-mail: ldel-rey@unb.br

The three main lithotectonic domains of the Brasilia Belt
(the Goiás Magmatic Arc, the Internal and the External zones)
bend around an imaginary E- W axis approximately coincident
with the latitude ofthe Federal District, and stretch along a NE-
trending northern segment and along a SE-trending southern
segment. In despite ofthis concave-to-the- West arc-like geome-
try, detailed studies carried out in the last decade have demons-

trated that key areas in both segments record a structural evolu-
tion due to a WNW-ESE sub-horizontal maximum compressive
stress responsible for a D,-D2 progressive deformation charac-
terised by westward-dipping frontal ramps. Nevertheless, a tec-
tonic analysis carried out around two structural domes in the
inner part of the belt has revealed the importance of a younger
event (D3) for understanding the evolution ofthe Brasilia Belt.
The Caldas Novas dome, situated in the southern segment ofthe
Internal Zone, and the Santa Cruz dome, situated in the northern
segment ofthe Magmatic Arc, near the Campos Verdes Emerald
District (NW ofthe Goiás State), are both mantled by quartzite
comparable to the Meso-Neoproterozoic, passive margin-like
Paranoá Group, this one being tectonically covered by a sequence
of schists, other metasiliciclastics and metavolcanics of a Neo-
proterozoic sequence (the Araxá Group) that filled a back-arc
basin mostly in the 950-800 Ma interval, although the volcano-
sedimentary record may be as young as -650 Ma. The two do-
mes display abundantevidencefor a D,-D3evolutionkeeping

quite similar characteristics: 1- Event D, developed a pervasi-
ve, often mylonitic layer-parallel foliation (S,) and rare, isocli-
nal, dm-scale FI folds. It was assisted by greenschist facies me-
tamorphism up to the garnet zone (mainly in the Araxá Group);
2 -Event D2' responsible for emplacement ofthe Araxá Group
as a nappe over the Paranoá Group, developed ESE-verging,

dm- to dam-scale, asymmetric F2 folds associated to a greens-
chist facies penetrative axial planar foliation (S) and contracti-
on faults; 3 - The angular relationship between Si/SI and S2' the
vergence of (FI) F2 folds, and a penetrative, WNW-trending,
down-dip DI-D2 stretching lineation, ali clearly define a DI-D2
regime under a WNW -trending sub-horizontal maximum com-
pression (SI) resulting in upthrust to ESE, along low-angle, NW-
dipping frontal ramps; 4 - Assisted by low-greenschist facies
metamorphism, D3 is due to an ENE-trending shortening rcs-
ponsible for open to tight, generally upright, km-scale F3 folds,
such as the domes. The Santa Cruz dome is a local feature ex-
plainable by a very local combination of stresses. However, be-
cause the Caldas Novas dome displays the same DI-DJ kinema-
tics reported in other areas of the Araxá Group further to the
south (e.g. the Araxá and the Passos synforms, and other inter-
vening large-scale F3 folds) D3 is most probably due to a regio-
nal event of ENE-shortening that atfected specifically the sou-
thern segment, late in the 650-600 Ma old continental collision
that imprinted final shape to the Brasília Belt.
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A MARGEM NORTE DO SISTEMA SERGIPANO: UMA NOVA VISÃO

Marinho Alves da Silva Filho'e, Helton H.F.Torres'

'CPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-RE Geremi@fisepepe.gov.br

Este trabalho trata de domínios recém identificados nos Cin-
turões Sergipano e Sul-Alagoano -Província Borborema, NE do
Brasil.. No primeiro Cinturão além dos terrenos conhecidos, Ma-
cururé, Vaza Barris e Estância, junta-se outros: Rio Coruripe e
Viçosa. O domínio Rio Coruripe contém sequência metavulca-
nossedimentar com formações ferriferas bandadas e metabasal-
tos, atravessada por complexo básico-ultrabásico gravitacional-
mente diferenciado com magnetititos, hiperstenitos, noritos, ga-
bros e anortositos, característicos de rifts. O domínio Viçosa, agrupa
sequência metavulcanossedimentar; plutônicas mesoproterozói-
cas com idades de 1,57Ga (U/Pb) e 1,0Ga (Rb/Sr) e neoprotero-
zóicas peraluminosas com idades de 0,75Ga (Rb/Sr) e calcialcali-
nas com idade 0,59 Ga (U/Pb). O domínio Macururé, com sequ-
ência pelito/psamítica de plataforma profunda é atravessado por
corpos graníticos de composição variegada com idades modelo
decrescentes de sul para norte (1,71 a 1,3Ga), enquanto o domínio
Vaza Barris caracteriza-se por sequência carbonático/pelítica. Os
carbonatos Olhos d'água, deste domínio, tem assinatura isotópi-
ca (ãC 13 e ãO 18) similar às do Bambuí e diversa dos carbonatos
Jacoca. Como os psefitos Palestina, base do Olhos D'Água têm
seixos deformados de litótipos do Grupo Miaba, cronocorrelato
do Macururé, devem ser reposicionados no Mesoproterozóico. O
domínio Estância congrega sequência aulacogênica (Juetê-Acauâ)
sobreposta por sedimentos de bacia de foreland (Palmares). O
Cinturào Sul-Alagoano possui dois domínios. O domínio Canin-
dé-Marancó já conhecido, abriga sedimentação flyschóide vulca-
noclástica; vulcânicas calcialcalinas com 1,00Ga (U/Pb) e idade
modelo 1,2Ga; plutônicas mesoproterozóicas tonalíticas e pera-
luminosas com idades modelo 1,75 e 1,66 respectivamente; plu-

tônicas neoproterozóicas peraluminosas precoces (U/Pb .0,715Ga)
e shoshonítico/peralcalinas; ultrabásicas com cromita podiforme
, expõem o manto litosférico como lascas ofiolíticas. O domínio

Pernambuco/Alagoas, agora redefinido, tem por característica
plutonismo mesoproterozóico, dominantemente, tonalítico (Tdm
1,3Ga); magmatismo shoshonítico/peralcalino e peraluminoso
tardio no Neoproterozóico (Rb/Sr 0,58Ga, Tdm 1,0Ga), controla-
do por fraturas. Concluindo, o Cinturào Sergipano tem sedimen-
tação em rift e plataforma de margem atlântica meso/neoprotero-
zóica. Núcleos de embasamento (Tdm 3,OGa), idades modelo
dos granitóides no domínio Macururé, entre 1,71 e 1,3Ga e, no
domínio Viçosa entre 0,9/ 2,5Ga, pressupõem assoalho siálico. As
vulcânicas calcialcalinas e prováveis ofiolitos do Cinturào Sul-
Alagoano apontam assoalho oceânico. Abundantes tonalitos
mesoproterozóicos no domínio Pernambuco/Alagoas, lembram
arco andino espessado com magmatismo shoshonítico/peralcali-
no extensional (Rb/Sr 0,58Ga) . A proximidade da idade modelo
das vulcânicas de Marancó (I,2Ga) com sua idade de cristaliza-
ção (U/Pb, 1,04) , e a idade modelo (I ,0Ga) de um granito calcial-
calino do domínio Pernambuco/Alagoas cotejada com sua idade
de cristalização (Rb/Sr 0,585Ga) sugerem dois eventos tectôni-
cos expressivos. Preconiza-se então, a amalgamação entre o Cin-
turão Sergipano e os domínios Canindé/Marancó e Pernambuco/
Alagoas em dois estágios: 1,04 e 0,75Ga caracterizados, respecti-
vamente, pelos granitóides peraluminosos caririanos e brasilia-
nos. As suturas entre estes domínios tectono-estratigráficos são
marcadas respectivamente pela zona de cisalhamento Belo Mon-
te/Jeremoabo e granitos, ambas com feições magnéticas proemi-
nentes.

ESTRUTURA EM HEMIFLOR POSITIVA NO MACiÇO GRANíTICO DE SALTO DA DIVISA (MINAS GERAIS), UMA
INTRUSÃO NEOPROTEROZÓICA PRECOCE DA FAIXAARAÇUAí

Joào Dalton de Souza', Reginaldo Alves do Santos e Rosemeire Vieira Bento
'CPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG geremiba@cprmba.gov.br

O maciço granítico de Salto da Divisa (MG), recém-estuda-
do pelo Projeto Extremo Sul da Bahia (Convênio CPRM-CBPM),

ocorre no nordeste da Faixa Araçuaí e é intrusivo em ortognais-
ses migmatíticos paleoproterozóico-arqueanos da infra-estrutu-
ra deste orógeno neoproterozóico. Compõe-se de monzograni-
to, sienogranito e alcaligranito, metaluminosos, calcialcalinos

de alto K (subalcalinos) com acentuada tendência alcalina e com
outros aspectos químicos também compatíveis com a suíte LPA
(late, post and anorogenic granites). Estes dados e sua idade
Toniana, são coerentes com a sua intrusão no início do estágio
extensional gerador da abertura do rifte Araçuaí, que evoluiu
para uma bacia de margem passiva e atingiu fase de oceaniza-
ção há cerca de 800 Ma.

Em imenso lajedo na margem sul do Rio Jequitinhonha, na
periferia de Salto da Divisa, biotita granito fanerítico, grosso a
médio, mosqueado e leucogranito muito fino, subordinado, folia-
dos a gnáissicos (ortognaisses), com enclaves (diques precoces e
prováveis autólitos) e diques de metabasitos, deformados igual-
mente às encaixantes, registram de forma notável as estruturas e
as variadas taxas de deformação do maciço. A foliação milonítica
e zonas de cisalhamento transcorrentes de espessura de até 2 me-
tros têm orientação dominante NW-SE/vertical-subvertical. A fo-
liação está frequentemente dobrada e redobrada em vários estilos,
com geração inclusive de dobras tipo bainha, estas com lineação

de estiramento vertical ou com caimento variado para SW e SE.
Os eixos das dobras têm caimentos quase sempre fortes para

o quadrante sudeste, embora exibam valores muito variáveis ao
longo das zonas de cisalhamento transcorrentes de mais alto
strain. Estas dobras, lineação de estiramento de baixo rake e
alguns planos conjugados S/C caracterizam as transcorrências
NW-SE como dextrais.

Contudo, a estrutura mais espetacular está exposta, no mes-

mo local, em grande corte na margem norte do rio Jequitinho-
nha. Trata-se de um leque de cavalgamentos de mergulhos ver-
ticais a suborizontais, divergentes para cima, e com indicadores
cinemáticos de transporte de massa para NE, que define uma
estrutura em hemiflor positiva, que, por seu turno, caracteriza
uma zona transpressiva das transcorrências dextrais de direção
NW-SE de Salto da Divisa.

Essas feições estruturais em escala de afloramento retratam
a megaestrutura do extremo nordeste da Faixa Araçuaí, na re-
gião extremo sul da Bahia, caracterizada como um cinturão de
cisalhamento transcorrente/transpressivo dextral de direção ge-
ral NW-SE.

As estruturas transcorrentes/transpressivas NW-SE são tar-
diorogênicas (ca. 560-535 Ma) e provavelmente relacionadas
ao estágio de docagem do Orógeno Araçuaí contra o Cráton do
São Francisco.
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ANISOTROPIA DE SUSCEPTIBILIDADE MAGNÉTICA DO ORTOGNAISSE CARUARU, ESTADO DE
PERNAMBUCO: IMPLICAÇÕES TECTÔNICAS

Sebastião Rodrigo Cortez de Souza*; Sérgio Pacheco Neves*; Paulo de Barros Correia**; Gorki Mariano*

*Departamento de Geologia / UFPE;**Departamento de Engenharia de Minas / UFPE

o Ortognaisse Caruaru (OC) é um corpo de composição gra-
nítica com intercalações de níveis máficos, com idade Pb/Pb
(monozircão) de 630 Ma. O corpo está localizado a sul da cida-
de de Caruaru e imediatamente a sul da Zona de Cisalhamento
Pemambuco Leste (ZCPE), possuindo uma área de aproxima-
damente 30 km2.O bandamento gnáissico tem atitude dominan-
temente sub-horizontal ou mergulho baixo a moderado para nor-
deste ou sudoeste; dobras recumbentes com eixo NE-SW são
localmente observadas. Diques decimétricos de composição di-
orítica, afetados pela ZCPE cortam o bandamento gnáissico.
Devido à ausência, em geral, de lineações minerais, a direção de
transporte associado com a tectônica de baixo ângulo não pode
ser determinada em campo. Desta forma, um estudo de aniso-
tropia de susceptibilidade magnética (ASM) foi conduzido vi-
sando auxiliar a determinação da cinemática cedo-brasiliana.

Em cada afloramento foram coletadas três amostras cilín-

dricas distando 10 a 20 cm entre si. Cada cilindro foi subdividi-
do em três especimes com 22 mm de altura. As medidas de ASM
foram obtidas utilizando-se o susceptibilímetro Kappabridge
KLY-3.

A susceptibilidade total do OC varia de 6 x 10-3a 5 x 1O-2S1
indicando o seu carácter ferromagnético. O grau de anisotropia
(P) e o parâmetro de forma (T) variam de 1,206 a 1,750 e de-

0,430 a 0,553, respectivamente. A foliação magnética é sub-ho-
rizontal a moderada com lineação apresentando caimento para
NE ou Sw. Nas proximidades da ZCPE observa-se verticaliza-
ção da foliação magnética, com lineação E-W sub-horizontaL

A trama magnética do OC evidencia a atuação de uma tectô-
nica tangencial com direção de transporte NE-SW. Esta direção
é também observada em ortognaisses Meso- e Paleoproterozoi-
cos, indicando que a tectônica de baixo ângulo é de idade Bra-
siliana, ao contrário de propostas anteriores.

ROCHAS PIROCLÁSTICAS E EXALATIVAS SIN-SEDIMENTARES NA FORMAÇÃO CAUÊ EM MINAS DO
COMPLEXO TAMANDUÁ (MBR), QUADRILÁTERO FERRíFERO, MG: DADOS PRELIMINARES.

Victor E. Suckaul; Marcos T. F. Suita2 & Roseli A. Ferreira2. 1. Minerações Brasileiras Reunidas SA. (MBR), Belo Horizonte,
MG, Brasil; 2. Departamento de Geologia, Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil.

Nas minas do Tamanduá e Capitão do Mato, integrantes do
Complexo Tamanduá da Minerações Brasileiras Reunidas S.A.
(MBR), identificaram-se as primeiras ocorrências de rochas pi-
roc1ásticas (tufos, brechas e aglomerados félsicos a máfico-ul-
tramáficos), concordantes aos itabiritos da Formação Ferrífera
Cauê. As minas de ferro do Tamanduá a NW e Capitão do Mato
a SE, compõem uma área de cerca de 7 Km de extensão por I
km de largura e situam-se a 18 km a SuVSudeste de Belo Hori-
zonte, Minas Gerais, na aba leste do Sinc1inal Moeda no Qua-
drilátero Ferrífero (QF), Sul do cráton São Francisco. A estrutu-
ra do QF é, grosso modo, definida pelos sinclinais do Supergru-
po Minas (SGM), separados pelo "greenstone belt" arqueano

do Supergrupo Rio das Velhas (SGRV) e domos de rochas gra-
nito-gnaíssico-migmatíticas arqueanas a paleoproterozóicas. O
SGM, de idade arqueana sobreposto ao SGRV, é composto, da
base para o topo, pelos grupos Caraça, ltabira, Piracicaba e Sa-
bará. Nos depósitos de ferro do Complexo Tamanduá, a seqüên-
cia das principais rochas aflorantes pertence aos grupos Caraça
e Itabira, sendo as formações ferríferas, da Formação Cauê, do
Grupo Itabira, o principal alvo econômico. Os corpos hematíti-
cos principais ocorrem como lentes, com direção NW/SE, inse-
ridos em estruturas sinformais, fechamento ligeiramente assi-
métrico, vergência para W, flanco leste em posição normal e o
oeste freqüentemente rompido por zonas de cisalhamento rever-
sas/sinistrais. Os sinformes estão seccionados por falhamentos
transcorrentes dextrais de orientação NE/SW. Estudos realiza-
dos no flanco leste do Sinc1inal Moeda entre a Mina da Mutuca
e as do Complexo Tamanduá, caracterizaram um corredor trans-
pressivo sinistral, onde a origem destes sinformes relacionar-se-

ia a evento estruturador compressional, no qual o Sinclinal Mo-

eda foi amplificado e modificado, gerando a estrutura envoltó-

ria dos sinformes, superimposta ao flanco do Sinc1inal Moeda.

No flanco E dos sinformes, nas minas, ocorrem filitos dolo-

míticos e sericíticos da Formação Batatal, gradacionais a for-

mação ferrífera da Formação Cauê. Cortando a estrutura regio-

nal, ocorrem diques máficos intrusivos (de espessura métrica a

dezenas de metros), de filiação gabróica, muito c1oritizados e

orientados segundo SE/NW, com mergulhos variando entre 40-

50° para Este. No flanco W dos sinformes, os itabiritos friáveis
e os corpos hematíticos ricos em ferro da Formação Cauê limi-
tam-se e transicionam a uma seqüência de piroc1ásticas (tufos,
brechas e aglomerados) félsicas (com termos dacíticos predo-
minantes) a máfico-ultramáficas sulfetadas (quartzo-c1orita a Mg-
c10rita xistos, com pirita, pirrotita e calcopirita), metamorfisa-
das no fácies xistos verdes alto (?, caracterizado por pseudo-
morfos de anfibólio, tremolita-actinolita?) e retrometamorfisa-
das no xistos verdes baixo (zona da Fe-c1orita). As piroc1ásticas
e exalitos (formações manganesíferas), sin-sedimentares, estão
interdigitados, recorrentes e concordantes a gradacionais às se-
qüências itabiríticas da Formação Cauê. O conjunto foi defor-
mado por DI e D2, tendo a mesma herança estruturaL

Conforme estudos em andamento, em afloramentos e furos
de sonda, estas rochas ultramáficas a félsicas aparentam ter-se
originado como derrames vulcânicos e piroc1astitos. Estes as-
pectos sugerem uma gênese inicial vulcano-sedimentar-exalati-
va na formação destes depósitos de minério de ferro no Quadri-
látero Ferrífero, de modo similar a outros depósitos de ferro no
mundo, do tipo Carajás.
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GRANITO ELíPTICO DO RIACHO DO TRAGA: MARCADO R DE RETRABALHAMENTO DO BLOCO ARQUEANO

DE UAUÁ (BAHIA) DURANTE COLISÃO CONTINENTAL PALEOPROTEROZÓICA

Fabrício C. Tezini, EIson P. Oliveira
Instituto de Geociências-Unicamp

o corpo granítico do Riacho do Traga situa-se na região ori-
ental do bloco arqueano de Uauá, próximo ao contato deste com
a seqüência plutono-vu1canossedimentar do Rio Capim, de ida-
de paleoproteorozóica. Caracteriza-se como um corpo em for-
ma de "folha" com formato elíptico, tendo eixo maior alongado
na direção N-S, por aproximadamente 5,4 km, e eixo menor com
cerca de 1,2 km. Ele é homogêneo, médio a grosso, leucocrático
e constituído de feldspato, quartzo, biotita e moscovita. É intru-
sivo em gnaisses bandados, diques máficos e félsicos, e pegma-
titos do Bloco Uauá, e apresenta núcleo constituído pelas mes-
mas rochas encaixantes.

O Granito Riacho do Traga foi deformado em dois eventos
compressionais. O primeiro, em condições de fácies anfibolito,
desenvolveu forte foliação N-S, com mergulhos sempre para oes-
te, porém com ângulos menores (cerca de 41°) na porção ociden-
tal do corpo do que na oriental (cerca de 65°), estruturalmente
configurando uma dobra assimétrica inclinada, gerada por esfor-

ços contracionais de oeste para leste. O segundo evento, quase
ortogonal ao primeiro e de menor intensidade, foi observado nas
rochas encaixantes a leste e manifestou-se por dobras abertas com
eixos E-W caindo aproximadamente 33° para oeste. Esse evento
dobrou a estrutura inicialmente formada, resultando em uma me-
gadobra não-cilíndrica (braquianticlinal), com caimento de eixo
mais suave para N (70) e do que para S (32°). Todavia, ainda não
se sabe se este evento ocorreu no Paleoproterozóico ou quando da
acresção da Faixa Sergipana, no N(;oproterozóico.

A idade de intrusão do Granito Riacho do Traga ainda não é
conhecida. Entretanto, a semelhança com outras intrusões gra-
níticas sin-tectônicas inseridas no Greenstone Belt do Itapicuru
(e.g. domo do Ambrósio), mais a sul, permite sugerir uma idade
de aproximadamente 2080 Ma.

Sugere-se que o Granito Riacho do Traga resultou da fusão
de crosta continental mais antiga durante a acresção da seqüên-
cia Rio Capim ao Bloco Uauá e rejuvenescimento tectônico deste.

GEODYNAMIC EVOLUTION OF THE PAN AFRICAN BELT IN CAMEROON

S. F. Toteu, J. Penaye, Y.H. Poudjom Djomani1 and R. W. Van Schmusl
Centrefor Geological and Mining Research. B.P. 333 Garoua, Cameroon
(I) GEMOC-Department ofEarth and Planetary Sciences, Macquarie University, Sydney NSW 2109 Australia; f}Department of
Geology, University of Kansas, Lawrence, KS 66045 2124, USA

The Cameroonian part ofthe Pan-Afiican belt in central Afiica
has benefit during the recent years of many petrographic, structural
and geochronological studies which have improved our understan-
ding of the belt. However those studies have also produced various

and often divergent evolutionary models for the belt, some ofwhi-
ch do not even involved well defined cratons. After a review ofthe
available data in Cameroon, we proposed a model of continent-
continent collision which involved the Archean Congo craton and a
north-central Cameroon active rnargin showing a complex crustal
evolution including Archean isotopic inheritance and Paleoprote-
rozoic granulitic assemblages reworked during Pan-Afiican. This
model is based among others on: (a) the prominent role ofthe Con-
go craton as demonstrated by the thrusting of active margin series

on the craton, probably following a crustal delamination at the ear-

ly stage of the collision, and the concomitant exhumation of the

620 Ma high pressure granulites which are believed to represent
the root of the collision zone; (b) the presence of a heavy gravity
anornaly which underlines the northem limit of the Congo craton;
(c) an important plutonism which include pre- to syn-collisionnal

calc-alkaline rocks followed by post-tectonic alkaline high leveI
massifs, and crustal melting with S-type granites; (d) the late deve-
lopment of strike slip faulting system in central Cameroon as the
result of horizontal movement following the multistage collision.
In the general framework of the Pan-Afiicano-Brasiliano belt, a
comparison of the cinernatic and age of deformation north of the
Congo craton to that east of the west Afiican craton, suggests that
the overall tectonic evolution ofthe mobile domain in between both
cratons is controlled by their relative motion.

TECTONIC EVOLUTION OF THE SOUTHERN KAOKO BELT, NAMIBIA

R.AJ Trouw,A. Ribeiro, F.V.P. Paciullo, Instituto de Geociências, UFRJ, 21949-900 Rio de Janeiro, Brasil
C.W.Passchier, 1nstitutfiir Geowissenschafien. Mainz University, 55099 Mainz, Germany

In northem Namibia two Panafrican mobile belts join in a
tripple junction where the approximately N-S trending Kaoko
Belt merges into the NE-SW trending Damara belt. The tecto-
nic evolution at the junction is well recorded in the siliciclastic
and carbonate successions ofthe neoproterozoic Zerrissene tur-
bidite system, that crops out in the Lower Ugab valey, sou-
them Kaoko belt. These turbidites are metamorphosed to the
biotite zone ofthe greenschist facies. The structures in the tur-
bidites are attributed to two main deformational events. The
older one generated two continuous folding phases, DI and D2,
and the younger one resulted in D3 deformation. DI' of domi-
nant E-W shortening, caused upright km-scale folds with well
developed axial planar cleavage, N-S trending axial planes and
subhorizontal axes. This phase graded into D2that refolded the

first folds coaxialy and developed a crenulation cleavage at a
high angle to the first cleavage. D2 is interpreted as a phase
associated with thrusting to the north and minor continuing E-
W shortening. The third p:,ase, D3,of apparently sinistral trans-
pression caused localised fold trains on metre to km scale with
NE to NNE trending subvertical axial planes. The first two
phases predate intrusion of a 530 Ma syenite and probably cor-
relate with the main deformation in both the Kaoko and Dama-
ra belts. D2 is likely coeval with motion ofthe sinistral strike-
slip, N-S trending, Purros lineament in the central part of the
Kaoko belt. D3postdates the syenite intrusion and is restricted
in occurrence to the Damara and southem Kaoko belts. Defor-
mation in the Damara belt therefore outlasted that in the cen-
tral and northem parts of the Kaoko belt.
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RECONSTITUIÇÃO DA FASE PRÉ-COLlSIONAL NEOPROTEROZÓICA DA FAIXA RIBEIRA: O ARCO

MAGMÁTICO E AS BACIAS DE ANTE-ARCO E RETRO-ARCO DO TERRENO ORIENTAL

M Tupinambá ; M Heilbron I

I Tektos - Grupo de Pesquisa em geotectônica, Faculdade de Geologia/UERJ

A Faixa Ribeira, ao longo do curso médio do Rio Paraíba do
Sul, se encontra dividida em três terrenos, que foram aglutina-
dos durante o estádios acrescionário e colisional do orógeno ne-
oproterozóico. Os terrenos Ocidental e Oriental se encontram
justapostos ao longo de uma zona de sutura (Limite Tectônico
Central). A Klippe Paraíba do Sul é um terreno alóctone que se
encontra tectonicamente sobreposto ao Terreno Ocidental. O Ter-
reno Ocidental representa a margem passiva retrabalhada da
paleoplaca do São Francisco; a Klippe Paraíba do Sul, de ori-
gem ainda desconhecida, dada a aloctonia do terreno, é consti-
tuída por um embasamento paleoproterozóico e uma cobertura
plataformal. O Terreno Oriental compreende um arco magmáti-
co maduro alojado em uma cobertura sedimentar de margem
passiva. Nele são encontradas, ainda que tectonicamente deslo-
cadas, as bacias de ante-arco e retro-arco. No presente trabalho
são descritos o conteúdo litológico e as principais estruturas
encontradas nos seus diferentes domínios tectônicos: Costeiro,
Italva e Cambuci. O Domínio Costeiro, onde se encontra o Arco
Magmático e suas rochas encaixantes, predomina em área no
Terreno Oriental. É constituído por gnaisses tonalíticos, dioritos
e gabros do arco magmático (Complexo Rio Negro) e suas en-
caixantes - paragnaisses, quartzitos e rochas calcissilicáticas. A
deformação é pouco intensa e o metamorfismo atinge a fácies
anfibolito alto a granulito. A predominância de espessos pacotes
de metapelitos e a ocorrência localizada de quartzitos aponta
para uma sedimentação em plataforma distal. Zircões detríticos

paleoproterozóicos indicam uma fonte e/ou um possível emba-
samento desta idade para a sedimentação que ainda não foi en-
contrado neste domínio. O Domínio ltalva se apresenta como
uma estrutura sinclinorial verticalizada com uma zona de des-
colamento em sua base e ocorre entre as cidades fluminenses de
Cordeiro e Italva. Caracteriza-se pela ocorrência de espessas
camadas de mármore calcítico associadas a anfibolito e hom-
blenda gnaisse. Na base do pacote encontram-se dioritos, ga-
bros e tonalitos do Complexo Rio Negro. O metamorfismo, de
fácies anfibolito, contrasta com os demais domínios do Terreno
Oriental: o grau de recristalização mineral é baixo e a migmati-
zação é incipiente. Contatos transicionais entre horblenda gnaisse
e as rochas plutônicas do Complexo Rio Negro sugerem que a
parte gnáissica do pacote represente as rochas vulcânicas do arco
magmático. Por outro lado, os anfibolitos possuem química de
basaltos MORB, e os mármores ainda preservam estruturas de
estromatólitos inorgânicos. Este domínio foi interpretado como
uma passagem entre o ambiente de arco e a bacia de retro-arco.
O Dominio Cambuci localiza-se entre as cidades fluminenses
Cambuci e Itaperuna. Também possui estrutura sinclinorial, com
base por zona de descolamento subhorizontal. É composto por
gnaisse kinzigítico e corpos descontínuos de mármore dolomiti-
co, de fácies granulito. A falta de continuidade dos corpos de
mármore em meio a uma sequência metapelítica (olitostromas
?) e a ausência de rochas do arco neste domínio permitem re-
constituir uma bacia de ante-arco para este domínio.

DIACHRONIC ASSEMBLY OF WEST GONDWANA: EVIDENCE FROM U-PB AGES FROM CENTRAL-
SOUTHEASTERN BRAZIL

Claudio de Morisson Valerianol; Monica Heilbronl; Nuno Machado2
ITEKTOS-Grupo de Pesquisas em Geotectônica, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, RJ, 20559-900, (cmval@uerj.br).
2GEOTOP - Centre de Recherche en Géochimie lsotopique et en Géochronologie and Département des Sciences de Ia Terre et de
I'Atmosphere, Université du Québec à Montréal, CP8888, (machado.nuno@uqam.ca).

The Gondwana supercontinent resulted from the assembla-
ge of Archean to Mesoproterozoic crustal blocks along Neopro-
terozoic mobile belts during one ofthe major periods of conver-
gent tectonism recorded on Earth. In the areas making up the
westem sector of Gondwana, South America and Africa, this
event is known as the Brazilian or Pan-African orogeny, respec-
tively. Time boundaries, varying between 1000-850 Ma and 500-
400 Ma, are poorly defined, in part because overlapping ages of
thermotectonic events in different orogenic belts, and also be-
cause ofuncertainties associated with different dating methods.
This is illustrated by the dispersion of ages obtained during past
geochronological investigations ofNeoproterozoic orogenic belts
in Brazil, which comprises a significant part of West Gondwa-
na. The dispersion results mainly from the application of diffe-
rent dating methods (mainly K-Ar, Rb-Sr and Pb-Pb), that have
different closure temperatures, to ubiquitous polymetamorphic
terranes. As a result, any event with ages in the ca. 850-400 Ma
interval is attributed to the 'Brazilian Cycle' (often referred to
as 'Brasiliano Cycle') thus precluding the establishment of a
chronology of specific events occurring in that interval.

A compilation ofuranium-Iead ages ofNeoproterozoic oro-
genic events in central and southeastem Brazil (Brasilia and
Ribeira-Araçuaí belts) is used to refine the timing of the main
collisional episodes involved in the assembly of Westem Gon-
dwana. The data also shows that the assembly was achieved

----

through successive accretion of continental blocks and interve-
ning mobile belts to the São Francisco craton.

The oldest pre-collisional activity was recorded in the Bra-
silia belt, with the development of a magmatic arc at ca. 930
Ma. Continental assembly in this belt started at ca. 760 Ma with
the formation ofthe Goiás Terrane, a composite terrane that en-
compasses Archean to Mesoproterozoic rocks. The Goiás Ter-
rane, together with the Rio de Ia Plata craton, collided against
the south-westem margin ofthe São Francisco craton at ca. 630
Ma, with the development of medium to high pressure meta-
morphic assemblages that were thrusted onto the westem mar-
gin ofthe São Francisco Craton.

To the east, presently along the Atlantic coast, the Ribeira-
Araçuaí belt shows younger initiation of pre-collisionallithos-
pheric convergence with the development ofthe Rio Negro mag-
matic arc (640-595 Ma). As oceanic lithosphere was consumed,
collision and thrusting of the Rio Negro magmatic arc and its
basement onto the eastem-south-eastem margin ofthe São Fran-
cisco craton took place at 595-530 Ma.

The youngest accretionary event recorded in SE Brazil was
the docking of the Cabo Frio Terrane (530-480 Ma) onto the
previously accreted domains. Thus, a pattem of staggered cen-
tripetal growth emerges which is emphasized ifthe aggregation
ofthe Amazon and the Pampean-Arequipa-Antofalla terranes is
considered.
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GEOTERMOBAROMETRIA DOS GRANULlTOS BÁSICO DE ALTA PRESSÃO DO COMPLEXO MANTIQUEIRA:
IMPLICAÇÕES PARA A EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO EMBASAMENTO ARQUEANO-PALEOPROTEROZÓICO

DO SEGMENTO CENTRAL DO CINTURÃO RIBEIRA

Luiz Gustavo Gallo Vilela; Caetano Juliani
Departamento de mineralogia e Geotectônica, Instituto de Geociências - USP. Rua do Lago, 562, São Paulo, SP, 05508-900.
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Corpos de granada granulitos básicos de alta pressão ocor-
rem como encraves em ortognaisses trondhjemíticos a graníti-
cos do Complexo Mantiqueira, no segmento central da Faixa
Ribeira, na região de Lima Duarte (MG). Os granulitos são ca-
racterizados pela assembléia granada + ortopiroxênio + clinopi-
roxênio + plagioclásio +quartzo e exibem diferentes relações
texturais em função do estágio evolutivo do metamorfismo e do
nível crustal de formação.

Algumas das ocorrências registram ainda o estágio progres-
sivo do metamorfismo, mas,mais comumente, encontram-se pre-
servados apenas os minerais e texturas do pico e pós-pico meta-
módico. Estágios anteriores ao pico metamórfico ocorreram sob
condições de pressão intermediária (7,5-8 kbar e 720-740 0c),
caracterizados pelo desenvolvimento de textura em/ossos, re-
presentados por coronas monominerálicas de granada entre pla-
gioclásio e ortopiroxênio. As condições g"otermobarométricas
do pico metamórfico, relativos aos núcleos da assembléia mine-
ral granobçlástica granada + clinopiroxênio + plagioclásio +
quartzo, situam-se em tomo de 9-10 kbar e 750°C, típicos para
terrenos granulíticos de alta pressão. As bordas dos mesmos
minerais mostram reequilíbrios retrometamórficos entre 7-8 kbar
e 675-740 °C, aos quais seguiu-se a formação de simplectitos de
homblenda, clinopiroxênio, quartzo e, às vezes biotita, por subs-
tituição dos minerais áficos, em condições P-T de 5,5-6,1 kbar e
550-660 0e.

A evolução metamórfica destes granulitos define uma trajetó-
ria P-T anti-horáia com forte descompressão (-4 kbar) Acompa-

nhada de pequeno resfriamento (máx. 150°C), o quew caracteri-
za uma descompressão aproximadamente isotermal (ITD path).

As trajetórias ITD comumente são observadas em granuli-
tos, como conseqüência da evolução termal final de crostas con-
tinentais espessadas, com ou a adição de magmas mantélicos, e
são típicaas de eventos de colisão continental ou de espessa-
mento crustal, pois requerem um rápido soerguimento de rochas
equilibradas em grande profundidade, com taxas de resfriamen-
to relativamente baixas, podendo ou não serem acompanhadas
por exumação rápida, devido à erosão ou falhamento extensio-
nais. Evolução metamórfica e tectônica e trajetórias ITD estão
bem representadas emgranulitos maficos proterozóicos da An-
tártida Oriental, na zona central do Cráton North China e em
metagarbos, coronitos e eclogitos da Província Grenville Orien-
tal no Canadá, dentre outros.

Assim a evolução metamórfica dos granulitos de alta pres-
são do Complexo Mantiqueira refletem processos de espessa-
mento crustal que podem ser relacioandos ao empilhamento de
diversas fatias tectônicas em extensas zonas de cavalgamento,
geradas no estaágio da colisão continental, resultando na justa-
posição de corpos de granulitos básicos de diferentes níveis crus-
tais, com variadas taxas de reequilíbrios metamórfixcos, forte-
mente controlados pelas deformações e re-hidratação associa-
das ao cisalhamento. Os reequilíbrios retrometamórficos relaci-
onam-se com a exumação dos granulitos de alta pressão e foram
incrementados pelo desenvolvimento de Z(l"~Sde transcorrên-
cias profundas.

A FORMAÇÃO ÁGUA CLARA NA REGIÃO DE ARAÇAIBA -Sp" REGISTRO DE UMA BACIA

MESOPROTEROZÓICA .

Weber, W., Siga Junior, 01 ., Basei, M.A.SI., Sato, KI,.
IInstituto de Geociências, Universidade de São Paulo, Rua do Lago 562, Sp, São Paulo, Brasil, CEP-05508-900, E-Mail:
wweber@usp.br

O quadro cronoestratigráfico dos terrenos pré-cambrianos
envolvendo os Grupos Açungui e Setuva tem-se mostrado pro-
blemática, em função de constantes mudanças de hierarquias
das unidades ou conjuntos litológicos agrupados em tomo des-
tes, principalmente a Formação Agua Clara.

A referida formação é composta por rochas caIcio-silicáti-
cas, meta-carbonáticas calcíticas a dolomiticas, anfibólio-xistos
e rochas meta-básicas, estas ultimas, com expressivas dimen-
sões longitudinais quando comparadas às dimensões laterais.
Constituem corpos que se mostram, por vezes, completamente
anfibolitizados (anfibolitos), e por outras, pouco modificado pelo
metamorfismo (meta-básicas).

O metamorfismo que atuou sobre as rochas da Formação
Água Clara varia do grau baixo a médio. As direções estruturais
são predominantemente NE com mergulhos para NW. O padrão
estrutural observado nas rochas meta-básicas é o mesmo, de um
modo geral, ao das rochas encaixantes.

Os estudos geoquímicos até agora efetuados, em caráter pre-
liminar, indicam tratarem-se de rochas ortoderivadas, de nature-
za predominantemente basáltica, comparáveis a magmas de
caráter toleítico, sub-alcalino, assemelhando-se a basaltos de
fundos oceânicos (T-MORB) ou transicionais para toleítos de
arcos de ilhas.

Datações recentes, utilizando-se a metodologia U-Pb em
zircões de rochas meta-básicas, pelos métodos convencionais,
SHR1MP e evaporação de monocristal em filamento, sugerem
para a referida formação, idades do mesoproterozóico (I 500-
1450 Ma). Tal intervalo de idades pode relacionar-se a uma tec-
tônica distensiva, associada à formação desses sítios deposicio-
nais, ou mesmo a processos compressivos, representativos dos
estágios iniciais de fechamento da bacia. Tais hipóteses necessi-
tam ainda de estudos geoquímicos complementares que melhor
caracterizem o ambiente relacionado a colocação dessas rochas _

meta-básicas.
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ANÁLISE DOS PADRÕES DE FRATURAMENTOS NEOTECTÔNICOS E A SUA APLICAÇÃO NA AVALIAÇÃO

HIDROGEOLÓGICA DA BACIA SEDIMENTAR DE RESENDE (RJ)
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A bacia sedimentar de Resende corresponde a uma depressão
tectônica situada no sul do estado do Rio de Janeiro, preenchida
por depósitos continentais terciários e quatemários. Insere-se em
um importante sistema de bacias tafrogênicas cenozóicas, deno-
minado por Riccomini (1989, Tese de Doutoramento, IGIUSP)
como Rift Continental do Sudeste do Brasil, anteriormente defini-
do por Almeida (1976, An. Acad. bras. Ciênc,48: 15-26) como
"Sistema de Rifts da Serra do Mar". Diferentes fases tectônicas
estão associadas à sua evolução, resultando em uma variedade de
estruturas que afetam os pacotes deposicionais. Neste trabalho,
buscou-se investigar os padrões de fraturamento neotectônicos
nesta bacia, discutindo a sua possível influência sobre os aspectos
hidrogeológicos, particularmente a vazão e a capacidade especí-
fica dos poços. A metodologia adotada envolveu: confecção de
mapa de lineamentos na escala I: I00.000, através da análise da
rede de drenagem; levantamento, em trabalhos de campo, de es-
truturas tectônicas (juntas e falhas) que afetam os depósitos ceno-
zóicos; tratamento gráfico dos dados de lineamento e de ftatura-
mento, através de rosetas e estereogramas, respectivamente; con-
fecção de mapa de falhas; e análise dos dados hidrogeológicos
disponíveis. Com base na distribuição dos lineamentos ao longo
da bacia, foi possível dividi-Ia em cinco compartimentos princi-
pais. A partir daí, os levantamentos realizados permitiram carac-
terizar três padrões distintos de ftaturamento, correlacionáveis com
os eventos evolutivos do Rift Continental do Sudeste do Brasil
segundo Riccomini (1989) e Salvador & Riccomini (1995, R. bras.

Geoc., 25 (3): 151-164): falhas normais e normais sinistrais NE-
SW e ENE- WSW, indicando um regime transcorrente sinistra I E-
W, afetam depósitos terciários; falhas normais e normais dextrais
NW-SE e WNW-ESE, evidenciando um regime transcorrente
dextral E- W, afetam os depósitos terciários e pleistocênicos; e fa-
lhas normais NE-SW, indicando um regime extensional NW-SE,
afetam os depósitos terciários, pleistocênicos e holocênicos. Atra-
vés da integração dos dados hidrogeológicos com os dados estru-
turais levantados, pôde-se concluir que os melhores índices hi-
drogeológicos do aqüífero sedimentar ocorrem nos dois compar-
timentos da bacia que apresentam maior espessura de sedimentos
e maior densidade de ftaturamentos, com os valores elevados de
vazão concentrados segundo um trend NE. O controle das estru-
turas NE sobre os melhores índices hidrogeológicos pôde ser con-
firmado pela análise dos dados do aqüífero cristalino, onde o po-
tencial hídrico está diretamente associado ao ftaturamento: os
poços que apresentam valores elevados de capacidade específica,
neste caso, ocorrem próximos a estruturas de direção NE-SW.
Diante do quadro estrutural e hidrogeológico analisado, conside-
ra-se que sejam as estruturas geradas pelo evento extensional NW-
SE aquelas que tenham o principal papel no controle dos melho-
res índices hidrogeológicos, por se tratarem de estruturas eminen-
temente distensivas e de idade recente (holocênicas).
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Este trabalho apresenta os resultados preliminares sobre o
comportamento geodinâmico das estruturas rasas na Bacia Poti-
guar. Tais feições afetam pacotes sedimentares do Turoniano-
Cenomaniano (Formação Açu), até os terraços aluvionares do
Quatemário, incluindo o Grupo Barreiras (Plioceno). O princi-
pal objetivo da pesquisa foi determinar as variações dos campos
de tensões desde o Campaniano até o presente, numa tentativa
de contribuir para o entendimento da evolução pós-rift da Bacia
Potiguar. Este tipo de estudo tem uma aplicação direta na identi-
ficação da atividade neotectônica e pode fornecer considerável
ajuda no estudo de reativações de estruturas geradas durante a
formação das bacias da margem passiva brasileira.

Inicialmente, os dados estruturais foram processados pela
técnica gráfica de Angelier & Mechler (1977) e corroborada pelo
método estatístico-mecânico de Reches (1987). Foram usados
os métodos de reconstrução de paleo-tensões de Reches (1987)
e Angelier (1994). A separação dos sets de falhas relacionados a
cada campo de tensões baseou-se na consistência mecânica das
falhas e sua idade relativa observada em afloramento. Juntas
extensionais foram usadas como marcadores de tensões em lo-
cais de pouca exposição de falhas.

Pelo menos dois campos de tensões distintos estão bem marca-
dos na Bacia Potiguar: o primeiro é restrito às rochas das Forma-
ções Açu e Jandaíra; o segundo é observado na Formação Barrei-

ras e Terraçosaluvionares e é coincídente com o campo de tensões
atual. Ambos estão associados a tectonismo transcorrente.

O primeiro campo foi identificado em falhas que afetam a
Formação Jandaíra na regíão de Afonso Bezerra e Upanema
(RN), porção central e centro-sul da Bacia Potiguar, respectiva-
mente. Dados iniciais indicam que a tensão máxima e mínima
são subhorizontais, mas apresentam variações de direção. A ori-
entação de s) varia de E-W para SE-NW e s, varia de N-S para
NE-SW entre Afonso Bezerra e Upanema. A idade de atuação
deste campo é ainda incerta, mas duas hipóteses têm sido suge-
ridas: limite Cretáceo/Terciário e Eoceno-Oligoceno.

O segundo campo de tensões coincide com dados de meca-
nismo focal de sismos e breakouts, que indicam que a direção
de compressão máxima horizontal atual é paralela a subparalela
à linha de costa, variando de E-W a NW-SE. Foram mapeadas
juntas extensionais verticais, principalmente em terraços aluvi-
onares e na Formação Barreiras no vale do Rio Açu (RN). As
juntas extensionais sem preenchimento indicam que, neste lo-
cal, a tensão horizontal máxima tem direção NW-SE.
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A ANÁLISE ESTRUTURAL DO DOMíNIO RÚPTIL NO CONTROLE DAS ÁGUAS TERMAIS DO RIBEIRÃO DOIS
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A área de ocorrência das águas termais dos Ribeirão Dois
Irmãos (ARDI), está no município de Pirenópolis, a aproxima-
damente 21 km a NW da cidade de Pirenópolis, GO. A ARDI
insere-se no contexto geológico mais amplo da Sintaxe dos Piri-
neus, que é uma estrutura curva dos lineamentos geológicos que
bifurcam a porção W do Cinturão Brasília em dois braços, sen-
do um norte e outro sul. Assim, a região tem grande importân-
cia tectônica, pois indica ser um divisor de unidades litológicas
de diferentes composições e idades, ao norte e ao sul desta es-
trutura. Constitui-se também numa estrutura onde provoca mu-
danças de tendências estruturais das rochas do Cinturão Brasília
e do Maciço de Goiás, esta última unidade geotectônica, sita na
terminação W da Sintaxe. As rochas que são afetadas pela Sin-
taxe dos Pirineus pertencem, de W para E: L ao Complexo Gra-
nulítico de Anápólis-Itauçú (parte da unidade geotectônica do
Maciço de Goiás); ii. ao Grupo Araxá, constituído de rochas
metassedimentares; iii. ao Grupo Canastra, composto de rochas
sedimentares de médio a baixo grau metamórfico; iv. ao Grupo
Paranoá, composto de rochas metassedimentares de baixo grau.
A estruturação geral destas unidades é de cavalgamentos de W
para E, com vergência decrescente para E que interferem com
cavalgamentos mais jovens com vergência decrescente para SSE,
produzindo estruturas de interferências de níveis crustais vari-
ando de profundo a raso, em várias escalas. A ARDI encontra-se
na porção setentrional do braço S da Sintaxe, em rochas do Gru-
po Araxá e na adjacência N do corpo intrusivo gnássico de Fa-
zenda Raizama, para-estratigraficamente acima do Grupo Para-
noá e de composição granítica, com fácies local quartzo-dioriti-
ca e geometria riniforme em mapa. É o resultado da deformação
brasiliana, sendo sua última manifestação, uma fase pneumato-

lítica-hidrotermal tardi-brasiliana.
Estruturas rúpteis mais destacadas na ARDI indicam ser pro-

dutos da reativação recente de estruturais regionais, possivelmen-
te Juro-cretácicas, resultado da fragmentação da Gondwana. As
estruturas rúpteis foram coligidas em imagens LANDSAT de com-
posição colorida RGB/741, escala 1:50.000, e identificadas no
campo como juntas e fraturas de cisalhamento (as últimas, falhas

de empurrão e zonas de cisalhamento rúpteis subverticais). O pa-
drão obtido em histograma polar mostra-se preferencialmente or-
togonal, com freqüência maior -NS para as fraturas grandes (n =
5; traço >300Om) e um padrão mais unidirecional NlOoE para

fraturas médias (n = 122; traço <700m), com freqüência secundá-

ria -N40oE. É numa fratura média do conjunto persistente NS,
por onde se encaixa o Rib. Dois Irmãos, que ocorrem as águas

termais. Concluímos que: L as fraturas -NS, formam um conjun-
to persistente, importante para recarga e circulação de água em
profundidade; iL que a fratura -NS por onde ocorre as termas,
tem profundidade mínima de 1500m, considerando-se o grau ge-
otérmico médio da crosta continental; iii. que existe uma discre-
pância entre tamanho de traço e área da superficie da fratura em
profundidade para o condicionamento térmico deste aqüífero fis-
sural; iv. o conjunto de juntas -NS são em geral abertas, caracte-
rizando uma junta típica do Modo I, onde não se observa movi-
mento cisalhante; v. a persistência de junta NS pode significar um
lineamento regional descontínuo em superficie, que se prolonga
até as termas de Caldas Novas, Goiás a uma distância linear de
-230 km, o que pode configurar uma mega-fratura Gunta-mestra)
de reativação neotectônica oriunda de zonas de fraqueza conti-
nental Jura-cretácica; vi. poderão existir outras fontes de águas
termais em drenagens-fendas semelhantes.
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A área estudada localiza-se na parte sudeste do Estado do
Paraná abrangendo parte da Serra do Mar e da planície costeira. A
Serra do Mar é constituída por maciços graníticos reestruturados,
circundados por faixas móveis brasilianas.divididas em três do-
mínios geotectônicos: Domínio Luis Alves; Domínio Curitiba e
Domínio Costeiro. Os sedimentos recentes sobrepostos foram
caracterizados em três ambientes de sedimentação: continentais
(leques aluviais, tálus, colúvios e alúvios); costeiros e estuarinos.

O objetivo deste trabalho é apresentar resultados dos estudos re-
ferentes à evolução tectônica recente da Serra do Mar, tendo por
base estruturas regionais reativadas, depósitos sedimentares Ter-
ciários e Quatemários e caracterização morfotectônica regional.
Os estudos foram embasados nas evidências morfoestruturais lo-
cais, cuja a análise permitiu a divisão da área em domínios morfo-
tectônicos através da determinação de diferentes padrões de dre-
nagens em conjuntos de anomalias de drenagens, na análise es-
trutural dos segmentos de drenagem de primeira ordem e em ca-
racterísticas morfológicas do terreno. Através deste conjunto de
evidências somado aos dados de campo, constatou-se que a estru-
turação do relevo e da rede de drenagem foi condicionada por
grandes estruturas, possivelmente reativadas no Cenozóico. Os
resultados ainda não são totalmente conclusivos, porém obser-

vou-se que as drenagens apresentam grande concentração de ano-
malias em encostas de vales, onde os rios encontram-se encaixa-
dos em alinhamentos ligados aos sistemas NIO-40E, N20-60W,
EW e NS. A análise estrutural feita em macro-escala tendo por
base grandes falhas e/ou alinhamentos interpretados em mapa
geológico e em imagens LandSat-7, revelou grandes estruturas
paralelas aos rios São João e Cubatão. Os trabalhos de campo e as
análises estruturais em meso e micro escala caracterizaram um
sistema transcorrente dextral N I0-40E com prováveis reativações
sinistrais; um sistema NS transcorrente caracterizado principal-
mente no domínio dos migmatitos; um sistema de falhas conjuga-
das, observado no domínio dos granitos; o sistema de fraturas
NW associadas a diques básicos do período Mesozóico; um siste-
ma EW que provavelmente controla em parte o alinhamento das
baías de Paranaguá e Guaratuba. Estudos estão sendo realizados
na tentativa de correlacionar temporal e espacialmente as estrutu-
ras que afetam a região. A presença de diques básicos falhados,
aluviões, drenagens controladas por falhas, a formação das ano-
malias de drenagem e o padrão estruturado dos segmentos de dre-
nagem de primeira ordem são evidências de reativação das estru-
turas acima mencionadas, principalmente na área do rio Cubatão-
zinho, local onde as características morfoestruturais permitem
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interpretar uma recente reativação transtensional das falhas NS
e NE e consequente a formação e preenchimento de bacia aluvi-
onar atual As evidências deste evento tectônico recente, encon-
tradas em campo e através de fotointerpretação, são as seguin-
tes: a deposição principal ocorre a partir da margem oeste ge-
rando depósitos coluvionares de tálus e leques aluviais; há áreas
em franca subsidência na parte central da bacia; ocorrem vários
meandros abandonados em associação com padrões retilíneos;

corpos graníticos de borda são delimitados por falha com dire-
ção N-S; forma alongada e romboédrica da planície aluvionar e
por fim na área central do rio há um padrão meandrante do rio
Cubatãozinho indicando diminuição considerável no gradiente.
Este exemplo associado a outras características macrogeomor-
fológicas apontam para evidências de processos tectônicos res-
surgentes no Terciário e no Quaternário, no âmbito da Serra do
Mar do Paraná.

DATAÇÃO DE DUNAS COSTEIRAS INATIVAS DO ESTADO DA PARAíBA POR MÉTODOS DE LUMINESCÊNCIA

Alcina Magnólia Franca Barreto!, Kenitiro Suguio2, Francisco Hilário Rego Bezerra3; Sonia Hatsue Tatumi4, Márcio Yee4, Paulo
Eduardo de Oliveiras
!DGEO- CTG- UFPE; 2IGC- USP; DGEO- UFRN; FATEC-SP3, UnG5

A costa norte do Estado da Paraíba, na região a norte da
Baia da Traição e o limite com o Rio Grande do Norte, apresen-
ta uma faixa contínua de aproximadamente 20 km com dunas
inativas. Essas dunas migraram da praia continente adentro ape-
nas cerca de 3 a 5 km formando, nesse estado, uma ocorrência
significativa, embora no Rio Grande do Norte é que esses depó-
sitos sejam mais expressivos. Essas dunas inativas com alturas
médias de 20 a 40m tem morfologia parcialmente preservada de
frentes parabólicas escalonadas, com ventos formadores de SE

- NW. A morfologiaestá parcialmentemodificadadevido ao
seu tempo de fixação, pela ação das águas pluviais, cobertura
vegetal, entre outros fatores. Os critérios aqui utilizados para
classificar os depósitos eólicos de inativos foram: (a) morfoló-
gicos, que incluem a possível modificação dos ângulos de incli-
nação de barlavento e sotavento, a presença de ravinas e leques
de areia, a dissecação e a tendência para a redução da altura da
duna e obliteração das formas deposicionais originais; (b) crité-
rios sedimentológicos, baseados na presença de silte e argila
pedogenéticos e no grau de seleção da areia; (c) critérios bioló-
gicos, envolvem principalmente a presença e a densidade de
cobertura vegetal, que na área variou de aberta, do tipo restinga,
até vegetação densa de mata Atlântica.

Foram coletadas cinco amostras (em tubos de PVC) de du-
nas inativas entre as praias de Guasu, Barra de Camaratuba e
Cardosas, com o objetivo de determinação da idade por termo-

luminescência (TL) e luminescência oticamente estimulada
(OSL). Estas datações estão incluídas na categoria de danos cau-
sados por radiação e permitem estabelecer o tempo de fixação
da duna, quer tenha sido durante o Pleistoceno ou Holoceno,
uma vez que o alcance do método é em tomo de um milhão de
anos. As amostras foram peneiradas na fração de 88-180 mm e
submetidos à tratamento químico com HF 20% por 45 minutos,
HCI 20% durante 2 horas, para então serem selecionados os grãos
de quartzo e feldspato que foram separados por densidades, atra-
vés do líquido pesado politungstato de sódio, para se obter ape-
nas grãos de quartzo para a datação. As curvas que determinam
as paleodoses foram obtidas com o aparelho TL/OSL automated
Systems, Modelll OO-seríesDaybreak Nuclear Instruments, com
um aquecimento de 10°C/s. do Laboratório de Vidro e Datação
da FATEC - SP. As amostras foram irradiadas com fonte de 6OCO
no IPEN-CNEN/SP. A dose acumulada (paleodose) foi obtida
através de dois métodos, método de doses adicionais seguindo
o protocolo de alíquotas múltiplas e o método de regeneração
total. Os valores das doses anuais foram calculadas usando as
concentrações de 4°K, 232Th,238U,235Umedidas no IPEN-CNEN/
SP e a contribuição da radiação cósmica ficou em 182 mGy/ano.

As idades encontradas são comparadas com idades de du-
nas inativas da costa sul do Estado do Rio Grande do Norte,
obtidas pela mesma metodologia, e também são feitas tentativas
de correlação de geração de dunas com o nível relativo do mar.

O GRABEN DE MAMIRAUÁ NA PLANíCIE DO RIO SOLlMÕES

Pedro Edson Leal Bezerra!; Francisco Armando de Jesus Fonseca Coelho!; Maurício da Silva Borges2
! Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
2 Universidade Federal do Pará - Centro de Geociências

O rio Solimões desde o meridiano 66°, imediações da foz do
rio Juruá, até as proximidades do meridiano 62° WGr, região da
cidade de Codajás -AM, apresenta-se encaixado no bloco abati-
do de um feixe de falhas normais que configuram uma estrutura
do tipo graben aqui denominada "Graben do Mamirauá", em
referência à "Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Ma-
mirauá" (RDSM), criada em 1996 pelo Governo do Estado do
Amazonas. Neste trecho o rio desenvolve-se segundo uma dire-
ção NO-SE, onde constrói uma ampla planície aluvial assimé-
trica caracterizada por um canal principal que bordeja as terras
firmes permanentemente emersas da margem direita, e por áre-
as inundáveis, ou permanentemente inundadas, pela margem
esquerda, que extendendo-se para nor-noroeste, ligam-se com a
planície do rio Japurá cujo canal principal situa-se a até 80 de
quilômetros de distância. Esta estrutura que se encontra total-
mente localizada no Estado do Amazonas, tem sua geometria
desenhada por feixes paralelos de falhas normais de direção NO-
SE, e foi desenvolvida sobre rochas sedimentares pleistocêni-

cas da Formação Içá.
As falhas mestras delimitam a borda sul da bacia, contro-

lam o curso do rio Solimões por uma extensão de mais de 350
km, e apresentam mergulho para NE conforme observado em
inúmeros afloramentos ao longo do rio Solimões entre o Lago
Tefé e a cidade de Coari . A movimentação dessas falhas, ao
longo do Holoceno, provoca uma progressiva migração do curso
do rio Solimões para sudoeste, e é evidenciada pelos dados de
campo, e pelo padrão assimétrico de sua planície, que se con-
centra na margem esquerda, com desenvolvimento de terraços
na margem direita, barrancos que atingem 40 metros de altura
na margem esquerda, além da formação de um complexo sis-
tema de sedimentação holocênica que inclui depósitos fluvi-
ais, lacustes e fluvio-Iacustres, que marcam fases na evolução
da planície, segundo o posicionamento e distanciamento em
relação ao canal do rio.

A rotação dos blocos associada à progressão da deformação
desenvolveu falhas antitéticas que mergulham para SO, as quais
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delimitam o bordo nordeste da estrutura e capturaram o curso
do rio Japurá em direção ao Solimões, desenvolvendo a extensa
planície nessa mesopotâmia, que atinge 80 km de largura na re-
gião da RDSM, e controlam vários trechos de seu curso. O
bxe de falhas antitéticas se entende para além da planície do
sistema Solimões-Japurá, e responde pela formação do divisor
Solimões-Negro, o qual mostra-se alinhado por centenas de qui-
lômetros, e pelo padrão paralelo da rede de drenagem que flui
ao Solimões, nitidamente alinhadas segundo a orientação NO-
SE, correndo paralelamente ao canal principal por uma longa
distância, até desaguar em região ainda sob influência dessa es-
trutura tafrogênica.

Trata-se na realidade de um graben assimétrico, ou hemi-
graben, cujo sistema de falhas sintéticas está representado pelo
feixe que delimita a borda sudoeste do graben, enquanto que o
sistema de falhas antitéticas conformam as bordas da estrutura a
nordeste. Insere-se no contexto de um gigantesco romboedro
transtensivo, ligado a evolução neotectônica de de feições es-
truturais lineares com evolução bastante antiga, como o Linea-
mento Madeira, posicionado a sudeste da estrutura, e o linea-
mento Guiana Central, a noroeste. Registros de atividade sísmi-
ca relacionada à movimentação recente dessa estrutura, são for-
necidos pelo sismo de Codajás-AM, ocorrido em 05/08/1983,
que atingiu intensidade de 5.5 na escala Mercalli.

GRUPO BARREIRAS E ESTRUTURAS NEOTECTÔNICAS NA REGIÃO DE TEIXEIRA DE FREITAS, BAHIA

Vania Passos Borges! & João C. Moraes Filho!
!CPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-SA
Tel: (71) 230 9977, E-mail: geremiba@cprmba.gov.br

O Grupo Barreiras ocorre em cerca de 80% da quadrícula
30' x 30' de Teixeira de Freitas, depositado sobre gnaisses kin-
zigíticos e granitóides intrusivos neoproterozóicos e recoberto
localmente por sedimentos quatemários. Apresenta uma mor-
fologia caracterizada pela presença de tabuleiros com vales de
fundo chato e bordas escarpadas, e mostra uma superficie geral
inclinada em direção à costa. Sua espessura é variável e pode
atingir até 70m.

Em sua composição predominam arenitos finos a seixosos,
alternados com argilitos arenosos, mal selecionados, de baixa
maturidade textural e mineralógica, depositados em sistema flu-
vial entrelaçado e leques aluviais. Com base em relações estrati-
gráficas e em datações palinogênicas, sua formação é atribuída
ao Neógeno.

É comum a presença de arenitos cimentados por óxido de
ferro, assim como, concreções e crostas ferruginosas. Essa fer-
ruginização de caráter secundário, ocorre coincidindo com o
acamadamento ou ao longo das descontinuidades(fraturas).

Diversos autores interpretam que a deposição dos sedimen-
tos do Grupo Barreiras deu-se a partir do progressivo soergui-
mentu das áreas continentais, ao mesmo tempo que o abatimen-
to das áreas litorâneas, ao longo da costa atlântica brasileira.
Essa movimentação crustal, a altemância faciológica e o caráter
autofágico dessa sedimentação indicam a instabilidade tectôni-
ca na área, durante a deposição desse grupo.

Com base em estudos anteriores e nos trabalhos de fotoin-
terpretação (aerofotos I: 108.000 e imagens TM) desenvolvidos
durante o mapeamento geológico do Projeto Extremo Sul da
Bahia (convênio CBPM - CPRM), procedeu-se a uma análise
das feições morfológicas e hidrográficas, para definir as princi-

pais estruturas neotectônicas presentes na área:
i)falhas e fraturas com direções NW-SE, NE-SW e, subordi-

nadamente, E-W. As mais evidentes são as de direção NW-SE
com trechos fluviais retilíneos repetitivos. Elas podem ser identi-
ficadas no mapa aerogeofisico de primeira derivada pelas des-
continuidades magnéticas, o que sugere que os seus trechos situ-
ados no domínio dos sedimentos mio-pliocênicos constituem a
reativação das estruturas antigas. As de direção NE-SW, observa-
das com menos frequência, também caracterizam essa reativa-
ção. Isso representa um indício de movimentação intensa, que
conseguiu impor à cobertura sedimentar as caracteristicas das es-
truturas subjacentes. As de direção E-W são mais recentes;

ii) estrutura do tipo graben caracterizado por vales de
rios largos e profundos com margens escarpadas subverticais,
preenchidos por sedimentos holocênicos fluviais, que denuncia
uma provável subsidência contínua; esse vale comporta-se como
linha dispersora de drenagem secundária, o que indica soergui-
mento das margens;

iii) dois blocos estruturais, separados por vales fluviais,
evidenciados pelos desvios bruscos de algumas das principais
correntes, seguidos de trechos retilíneos que indicam um con-
trole por linhas de fraqueza de direções NW -SE e E-W. O bloco
que está limitado a norte pelo rio Alcobaça e a sul pelo rio Peru-
ípe mostra basculamento para sudeste, o que faz com que as
principais correntes dessa área se direcionem para SE; enquanto
o bloco situado a sul do rio Peruípe não sofreu movimentação, e
nele os cursos d'água mantém direção E-W originaL

Essa atividade neotectônica relaciona-se à evolução das
margens continentais passivas, em consequência dos movimen-
tos intra-placas.

O PAPEL DO "LANDCOVER" ANTRÓPICO NA ECOLOGIA
DA PAISAGEM DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO GUAMÁ (AMAZÔNIA- BELÉM).

Alessandra Suzely Moda Cacela*, Maurício da Silva Borges*, Cláudia Priscila Pereira Nazaré** e Osmar Guedes da Silva Jr**

* Bolsista (PIBIC-CNPq)COMAP-CG/DGL, ** COMAP-CG/DGL

Este trabalho tem se preocupado em reunir dados físicos e
bióticos acerca de ecologia urbana do Campus Universitário do
Guamá (Belém -Pa). Cartas temáticas foram confeccionadas para
este fim, além da investigação tridimensional do arcabouço ge-
ológico via sondagens SPT.

A paisagem original da área do Campus Universitário do
Guamá está na região de influencia de Planície de inundação do
Rio Guamá, bem como no do Igarapé Tucunduba.

O Mapa de Diversidade Paisagística demonstrou a presen-
ça de um extenso "landcover" antrópico que alterou em muito a
ecologia original e que evoluiu a partir das décadas de 50 e 60.

Este processo de instalação produziu enorme pressão na biota
existente no Campus naquela ocasião, reduzindo-a drasticamente
em termos paisagísticos para menos de 5% do tamanho original
do Campus Básico.

Os dados disponíveis indicam que no final década de 60
importantes fenômenos de contagio estabeleceram o "landco-
ver" antrópico com extensão inferior a 90% da área do Campus
Básico, impondo importantes processos de fragmentação no sis-
tema de Planície de inundação do Guamá, reduzindo-os a três
segmentos isolados localizados próximos dos blocos da Quími-
ca, SECOM e reitoria! Campus Universitário.
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A FORMAÇÃO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO: UMA NOVA UNIDADE LlTOESTRATIGRÁFICA QUATERNÁRIA
DO ATLÂNTICO EQUATORIAL BRASilEIRO

Thomas F. C. Campos; Narendra K. Srivastava; Moacir 1. B. Macambira;
Reinaldo A. Petta; Ricardo Amaral; Joaquim das Virgens
Programa de Pós-Graduação em Geociências/Departamento de Geologia da UFRN. tcampos@geologia.ufm.br

o arquipélago de São Pedro e São Paulo (Atlântico Equato-
rial, 0056'N, 29°22'W) é composto por dez ilhotas, as quatro
iIhotas maiores (Belmonte, Sudeste, Nordeste e Cabral) formam
uma pequena enseada com cerca de 40 m de largura, cuja pro-
fundidade varia entre 20 m a 5 m. Estas ilhotas possuem uma
cobertura de rocha sedimentar com pouca expressividade e sem
continuidade significante, visto que, no geral, os seus aflora-
mentos estão condicionados ao preenchimento de fraturas e mi-
cro-depressões (marmitas) existentes no substrato rochosos (ca-
taclasitos peridotítico a gabróide; e pseudotaquilito). Contudo,
foi possível descobrir a existência de diferentes níveis deste tipo
de rocha, com desníveis de até 10m de altura. Estas rochas sedi-
mentares são formadas essencialmente por materiais provenien-
tes do substrato rochoso do arquipélago, e mais raramente por
materiais biogênicos, aglutinados por um cimento químico e/ou
bioquímico. Estes níveis de rochas sedimentares apresentam-se
com as mesmas características, isto é, são constituídos essenci-
almente por sedimentos polimíticos consolidados e bastante tra-
balhados, de granulometria grosseira a fina. Estas rochas vari-
am desde um ortoconglomerado até um arenito conglomerático.
Contudo, nos níveis mais inferiores aparecem ainda intercala-
ções de sedimentos brechoides com grãos angulosos, sub-angu-
losos a sub-arredondados.

A existência de diferentes paléo-níveis e ainda de interca-
lações de sedimentos brechoides nas rochas sedimentares do
arquipélago de São Pedro e São Paulo indica ter havido uma
variação do nível do oceano, seja através de movimentos sis-
motectônicos comuns na região do arquipélago (e.g.: subsi-
dência, soerguimento ou movimentação lateral do assoalho
oceânico por ação de terremotos) ou ainda através de movi-
mentos isostáticos ou geoidais (e.g.: subsidência ou soergui-
mento do assoalho oceânico por ação conjunta da diferença de
densidade da coluna crustal e da força da gravidade), assim
como através dos movimentos eustáticos (e.g.: variação do
volume de águas oceânicas).

O estudo das rochas sedimentares emersas existentes no ar-
quipélago de São Pedro e São Paulo toma-se inédito face à com-
pleta ausência de dados nas referências bibliográficas que fo-
ram consultadas sobre o referido arquipélago, isto é, no geral,
elas se referem às pesquisas efetuadas tanto sobre os protolitos
ígneos do substrato rochoso do arquipélago, cÇ)modas rochas
sedimentares imersas, pertencentes ao domínio pelágico.

O ineditismo destes estudos permite propor a comunidade
geológica brasileira à criação de uma nova formação litoestrati-
gráfica de provável idade quatemária na coluna geológica do
Brasil: A FORMAÇÃO SÃO PEDRO E SÃo PAULO.

ANÁLISES MORFOTECTÔNICAS EM AIURUOCA, MG

Carvalho. CH.G & Campos Neto, M.C
IGC-USP

A região do vale do Rio Aiuruoca, sul do Estado de Minas
Gerais, encontra-se tectonicamente ativa (Santos, 1999). Com
altitudes variando entre 1000 e 2500m, apresenta relevos aci-
dentados com grandes exposições de rocha fresca (Serra da Aiu-
ruoca e escarpa da Serra da Mantiqueira) contrastando com áre-
as de relevo mais suave (Planalto do Alto Rio Grande). A região
foi estudada, sobretudo na porção média-alta da bacia, do ponto
de vista da orientação espacial de lineamentos estruturais e da
morfometria do relevo.

Para a interpretação de lineamentos estruturais, o uso de mode-
los numéricos de terreno (MNl) apresenta vantagens em relação à
imagens de satélite, uma vez que é possível configurar o posiciona-
mento (azimute, inclinação) do iIuminante da cena, de modo a res-
saltar as diversas orientações de lineamentos existentes, uma vez
que ocorre um realce das direções ortogonais ao iIuminante, em

detrimento às paralelas. Ao utilizar imagens de satélite, deve-se
analisar imagens obtidas em diferentes épocas do ano, a fim de
aproveitar a variação do azimute de incidência da luz solar.

Foi gerado um mapa de rugosidade do relevo, a partir de malha
de amostragem com celas quadráticas de 2x2 Ian. A rugosidade foi
calculada para cada cela a partir da relação entre a área real e a área
planar. Assim, valores próximos à unidade representam áreas de
relevo muito plano, enquanto que valores maiores, áreas de relevo
acidentado. A rugosidade de relevo foi utilizada para a comparti-
mentaçao morfológica, por apresentar, em relação a cartas hipso-
métricas, a vantagem de considerar a forma em detrimento à altitu-
de. Desse modo, relevos acidentados que softeram basculamento,
têm sua expressão demarcada, enquanto que esta pode ser masca-
rada como conseqüência de variações altimétricas.

Os lineamentos foram interpretados a partir de dois MNTs,

---------------

um com iluminante posicionado a N45E, outro a N45W e am-
bos com inclinação de 40°. Diagramas de rosácea foram então
gerados, utilizando-se a somatória dos comprimentos em inter-
valos azimutais de 10°.O diagrama de rosácea construído para a
área total interpretada destaca quatro orientações principais de
lineamentos: NNE, NNW, WNW e ENE (predominante). Ao
considerar as direções WNW e ENE como pertencentes a um
conjugado de cisalhamento, obtém-se o esforço compressivo
orientado E-W. Analogamente, as direções NNE e NNW podem
representar outro conjugado de cisalhamento, este com esforço
compresivo N-S. A expressão deste sistema é mais marcante nas
áreas de relevo mais arrasado, e deve estar relacionada a um
regime de esforços mais antigos.

O mapa de rugosidade de relevo mostra a ocorrênciade "faixas"
WNW-ESE separando áreas com rugosidade decrescentepara norte
e, internamentea estas,formasaIongadasdedireçãoaproximadaNW-
SE. Isto pode ser visto como um esquema de grandesblocos orienta-
dos segundoWNW-ESE, com escalonamentoprogressivopara nor-
te, segmentadospor abatimentos secundáriosNW-SE.

O fato de lineamentos WNW-ENE afetarem intrusões alca-
linas cretáceas e a relação entre a maior ocorrência desta orien-
tação com áreas de relevo mais acidentado, pode ser vista como
reflexo de atividade neotectônica, ou de tectônica mesozóica,
atuando na configuração do relevo. A compressão E-W seria
responsável pelos grandes escalonamentos com abatimento para
norte, e a reativação das estruturas NNE e NNW ocasionaria
uma configuração do relevo semelhante a um sistema de horsts.

Ref. Bibl.: Santos, M - 1999 - Serra da Mantiqueira... Tese
de Doutoramento. UNESP.SP
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o QUADRO NEOTECTÔNICO NA REGIÃO DO TIRACAMBU (PA)

Luciana Mendes Cavalcante*, Maurício da Silva Borges* e João Batista Sena Costa**

* COMAP/DGL/CG- UFPA, COMAP/DGL/CG - UFPAlIESAM - CNPq

Através de mapeamento geológico na região da Serra do
Tiracambu (NE do Estado do Pará, NW do Estado do Mara-
nhão), mais precisamente no contexto da Bacia do Capim, fo-

ram identificados dois grandes conjuntos de estruturas neotec-
tônicas afetando o preenchimento da bacia, constituído, da base
para o topo de sedimentos da Formação Ipixuna; depósitos cro-
nocorrelacionados, pelo menos em parte, ao Grupo Barreiras; e
depósitos relacionados à evolução do Quatemário.

O primeiro conjunto de estruturas refere-se àquelas da fase de
inversão positiva da Bacia do Capim. Foram identificadas dobras,
falhas inversas e cavalgamentos. As dobras acham-se bem desen-
volvidas, sobretudo nas seqüências mais basais. Por não afetarem
unidades mais novas (plio-pleistocênicas), provavelmente são de
idade miocênica. De um modo geral são dobras métricas a quilo-
métricas, abertas, suaves, com eixos orientados a NE-SW, sendo
a atitude média loo/55°Az. As falhas inversas e os cavalgamentos
associam-se ao desenvolvimento das dobras. Aquelas, em alguns
pontos da área, compõem estruturas em flor positiva, e estes se
distinguem normalmente por perfis lístricos, definindo duplexes
de dimensões métricas projetados nos pacotes sedimentares da
Formação Ipixuna. As falhas inversas apresentam direção média

NE-SW com mergulhos principalmente para SE, já os cavalga-
mentos mergulham suavemente para NW, mas há também mer-
gulhos para SE, o que sugere a ocorrência de retrocavalgamentos.

Tais estruturas apresentam importante influência no relevo da
área, pois correspondem a remanescentes de sistemas de serras,
de morros e de colinas, em alguns pontos fortemente dissecados.

Com relação ao segundo conjunto de estruturas, tem-se aque-
las relacionadas à fase de inversão negativa da bacia. Compreen-
dem falhas normais que afetam o perfillaterítico ferruginoso do
Pleistoceno Médio. Impõem importantes desnivelamentos no re-
levo, formando grábens e hemigrábens que acolheram os depósi-
tos do Terciário Superior-Quatemário, cronocorrelacionados aos
do Grupo Barreiras. Apresentam direção essencialmente NW-SE
com altos valores de mergulho, tanto para NE como para Sw.
Falhas de direção E-W também são bastante expressivas, respon-
dendo por basculamentos nessa direção, estando marcadas tam-
bém pela presença de escarpas de falhas de direção E-W e pelo
controle de extensos trechos de rios. Em perfil, verifica-se que as
falhas normais de direção essencialmente NW -SE são secciona-
das e deslocadas por falhas transcorrentes orientadas na direção
E-W, ao longo das quais podem existir estruturas transtensivas.

A análise de planos estriados de falhas normais e inversas
define as atitudes dos eixos de tensão responsáveis pelo quadro
geométrico da área. As atitudes dos eixos ó I, ó2 e ó3, respecti-
vamente 8°/324°Az, 81°/16IoAz e 2°/54°Az sugerem compres-
são na direção NW-SE e distensão em NE-SW, compatível com
as direções do binário dextral E- W neotectônico.

COMPARTIMENTAÇÃO MORFOESTRUTURAL DA FOLHA MIGUEL PEREIRA

Danielle Tardin da Costa *; Julio Cesar Horta de Almeida **; Luiz Guilherme Eirado **; Hans Dirk Ebert *

*IGCE-UNESp, Rio Claro-SP

** TEKTOS/FGEL/UERJ, Rio de Janeiro-RJ

A área de Miguel Pereira foi selecionada para investigações
morfoestruturais por apresentar domínios lito-estruturais distin-
tos, variações altimétricas e de formas de relevo expressivas.
Está localizada no segmento Central da Faixa Ribeira, no flanco
sul da Megassinforma do Paraíba do Sul.

A partir da integração de dados lito-estruturais e geomorfoló-
gicos obtidos em campo e análise de imagens de satélite, de foto-
grafias aéreas e de modelos digitais do terreno (MDT), foi possí-
vel dividir a área em quatro compartimentos morfoestrututurais:

O Compartimento Rio Negro, situado na porção SSE da área,
compreende um relevo montanhoso com ampla variação altimétri-
ca, entre 500m e I 89Om, no divisor da Serra do Couto. Os canais de
drenagem apresentam uma orientação predominante E- W, acom-
panhando fraturas, falhas preenchidas por brechas e diques, associ-
ados à tectônica mesozóica-cenozóica. Compreende o Domínio lito-
estrutural Rio Negro, composto por rochas plutônicas brasilianas.
Apresenta uma morfologia fortemente condicionada pelos litoti-
pos, com rochas ígneas resistentes ao intemperismo e erosão pro-

duzindo um relevo escarpado rico em picos e paredões.
O compartimento Arcádia-Areal, situado na parte centro-sul

da área. Relaciona-se ao Domínio lito-estrutural Arcádia-Areal,
composto por rochas miloníticas e uma lente de rocha granitóide.
A rede de drenagem apresenta, uma orientação preferencial NE-
SW dos canais principais, e direção NW e N-S dos tributários. A
direção NE coincide com a atitude das foliações e contatos litoló-
gicos, enquanto a direção NW corresponde a fraturas.

O compartimento Piraí-Bemposta está inserido no domínio
lito-estrutural homônimo. Em termos de relevo, é o que apre-
senta maior variedade, mostrando partes dissecadas, como na
região de Avelar, e partes de serras como as do Facão, Retiro,

Alto dos Coqueiros, Tetéia, Cavaru e Alto da Terra Seca. Este
compartimento possui um típico relevo de colinas e morros, apre-
sentando no seu interior uma depressão colinosa associada ao
vale do rio Ubá. A rede de drenagem apresenta, preferencial-
mente, direções NE, NW e, subordinadamente, E-W e N-S, re-
fletindo uma superposição das estruturas dúcteis brasilianas (fo-
liação) e rúpteis meso-cenozóicas (fraturas, falhas, diques).

O Compartimento Paraíba do Sul, na porção NNW da área,
compreende os Domínios lito-estruturais Paraíba do Sul e Juiz
de Fora. Apresenta morfologia muito dissecada, caracterizada
pelo predomínio de relevo colinoso e morros de baixa amplitu-
de, com intervalo altimétrico entre 330m a 600m. Situa-se pró-
ximo ao Rio Paraíba do Sul, sendo drenado por seus tributários.
Em termos altimétricos, apresenta as menores cotas da área e
um relevo de colinas baixas e alinhadas na direção da Zona de
Cisalhamento do Paraíba do Sul.

Em todos os compartimentos ocorrem diques de rochas bá-
sicas, em sua maioria orientados na direção NW-SE, basicamente
preenchendo fraturas. Depósitos sedimentares terciários e qua-
temários completam o q:~:ldrolitológico da área.

Nota-se um forte controle das estruturas tectônicas e do con-
junto litológico sobre a orientação das principais feições do re-
levo, como os vales fluviais e alinhamentos de cristas (diviso-
res) das serras e sobre a orientação da rede de drenagem. Embo-
ra os canais principais se orientem segundo direções brasilia-
nas, um reafeiçoamento meso-cenozóico relevante é registrado
em pequenas bacias neogênicas-quatemárias soerguidas e re-
modeladas. A trama ifabric) das rochas é fator fundamental no
grau de dissecação, como demonstrado pela erosão preferencial
à que as rochas com trama milonítica foram submetidas.
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OS SEDIMENTOS DEPRAIAS DO ESTADO DO ACRE: NATUREZA IMATURA E APTIDÃO AGRíCOLA

Marcondes Lima da Costa (1.2),Henrique Diniz Farias de Almeida
(I), José de Arimatéia Rodrigues do Rego (I)

e Milta Mariane

da Mata Martins
(I)

(I)
CGIUFPa, Projeto SelenMerAslCNPq

(2)
Bolsista PQICNPq

°
estado do Acre está situado na extremidade sudoeste da

região Amazônica. Ocupa ca. 153.149,9 km2e tem baixa densi-
dade populacional (546.732 habitantes ou 3.57 hab/km2). Gran-
de parte do seu território é ocupado por florestas tropicais aber-
tas, e atravessado por duas grandes redes de drenagens: rios Ju-
ruá e Purus. Ambas têm suas nascentes junto aos contrafortes
andinos (Arco Fitzcarrald) e são importantes formadores da ba-
cia do rio Solimões-Amazonas. Embora nascendo na mesma
região andina peruana, os eixos principais destes dois grandes
rios são paralelos entre si tanto no Acre como no estado do
Amazonas. Caracterizam-se por serem fortemente meandrantes,
com inúmeros lagos tipo ox-bow ao longo de sua bacia, pelas
águas muito barrentas, com grande desnível da água entre o pe-
ríodo de estiagem e chuvoso. No período de estiagem desenvol-
ve inúmeras praias de cor barrenta, outra forte característica,
que se despontam na concavidade de seus meandros e mesmo
nos seus estirões. Com isto surgem grandes barrancos, também
característicos, que são submersos durante o período chuvoso,
quando das enchentes. As praias mudam por completo o pano-
rama e a forma de vida dos ribeirinhos (caboclos e índios) do
Acre, já que as mesmas passam a representar um microambien-
te onde se desenvolve uma parte da vida vegetal e animal, que é
fonte de alimento. Também tomam-se parte do cotidiano destas
populações: o porto, o banheiro, o campo de futebol, a praia de

lazer. A utilização destas praias para atividades agrícolas tem-
porárias (cultivos de curta duração como feijão, milho, mandio-
ca, melancia), é uma das aplicações que mais se destaca. Neste
estudo constatou-se que os seus sedimentos arenosos a sílticos
são constituídos de quartzo, com grande quantidade ainda de
feldspatos (albita, microclina?), argilas interestratificadas, es-
mectita e illita. Calcita, caulinita, carbonatofluor-apatita e pirita
também ocorrem. A apatita é aleatória e está constituindo os
grãos derivados da fragmentação de vertebrados fósseis.

°
ma-

terial em suspensão nas águas fluviais tem a mesma composi-
ção mineralógica. Os minerais pesados estão representados por
hematita, ilmenita e magnetita; zircão, rutilo, anatásio, além de
apatita. Os teores de CaO, KP e MgO estão acima de 1 % e os
Nap < 0.9 %; P20S< 0.01.

°
pH das águas e dos sedimentos

de praia está na faixa de 6 a 9, elevado. Mineralogicamente as
praias do Acre apresentam assim alto índice de imaturidade, com
conseqüente elevado conteúdo de metais álcali, com argila de
elevada capacidade de troca iônica, pH sub-ácido a neutro, e
ainda a presença de fosfato. Essas características conferem ex-
pressiva aptidão agrícola às mesmas, e explica a sua ampla uti-
lização empírica na agricultura de subsistência e de curto ciclo.
Da mesma forma ajuda a esclarecer a alta fertilidade dos solos
do Acre desenvolvidos por sedimentos semelhantes e mais anti-
gos da Formação Solimões.

NEOTECTONISMO NA COSTA DO DENDÊ - BAíA DE TODOS OS SANTOS -
SERÁ QUE ELE REALMENTE EXISTE?

José Maria Landim Dominguezl & AMUo Carlos da Silva Pinto Bittencourtl
Laboratório de Estudos Costeiros - UFBA

Nas duas últimas décadas ocorreu uma expansão notável
de trabalhos abordando o tópico da Neotectônica. Tendo em
vista que as placas litosféricas estão submetidas a uma varie-
dade de estresses nada mais óbvio que os efeitos destes es-
tresses de uma maneira ou de outra se propaguem para as
coberturas cenozóicas inconsolidadas produzindo estruturas
de deformação as quais encontram-se amplamente documen-
tadas na literatura nacional e estrangeira. Os problemas en-
tretanto, começam a surgir quando as evidências de possí-
veis movimentações tectônicas se concentram apenas em
características geomorfológicas, muitas das quais resultaram
de processos superficiais tais como, resistência diferencial à
erosão das várias litologias e balanço negativo de sedimen-
tos, os quais guardam pouca ou nenhuma relação com pro-
cessos neotectônicos.

Este trabalho se concentrou nas baías de Todos os Santos e
Camamu situadas na porção central do estado da Bahia. Estas
regiões, por apresentarem uma morfologia de "costa afogada"
tem sido via de regra utilizadas como exemplos típicos de áreas
afetadas por processos neotectônicos, no caso específico uma
subsidência acentuada. A partir deste pressuposto, vários auto-
res construíram raciocínios circulares e passaram a interpretar
o registro sedimentar quatemário e até mesmo sua ausência como
resultado de um processo de subsidência de caráter neotectôni-

co. Várias linhas de evidência entretanto mostram que muitas
destas supostas evidências de subsidência podem ser interpreta-
das como resultado de erosão diferencial de um arcabouço de
blocos falhados das bacias de Camamú-Recôncavo, encravadas
no embasamento cristalino. A ausência de acumulações quater-
nárias nesta região parece ser o resultado direto de um balanço
de sedimentos negativo, tendo em vista a existência generaliza-
da de terraços de abrasão esculpidos nas rochas sedimentares do
Cretáceo e Cenozóico. Finalmente, deve-se chamar atenção para
o fato de que se esta região sofreu algum tipo de movimentação
neotectônica a mesma foi de soerguimento e não subsidência
como as "evidências morfológicas" parecem indicar. Nossa prin-
cipallinha de argumentação neste aspecto é o fato de ser este o
único trecho da zona costeira baiana onde a Formação Barreiras
não está presente ou ocorre apenas sob a forma de testemunhos
isolados.

Concluindo deve-se evitar uma ênfase excessiva em evidên-
cias morfológicas para identificar processos neotectônicos. Neste
aspecto um progresso significativo poderá ser alcançado com a
utilização de modelos numéricos do terreno de resolução deci-
métrica. Até o momento estes modelos tem tido sua utilização
pouca difundida devido ao custo elevado de geração dos mes-
mos. A aplicação de novas tecnologias como o LIDAR abrem
entretanto novas perspectivas neste sentido.
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COBERTURAS CENOZÓICAS E NEOTECTÔNICA
NA BORDA DA BACIA DO PARANÁ, REGIÃO DE CAMPINAS, SP

Amélia João Fernandes1 & Cláudio Limeira Mel/o2

1 Instituto Geológico, SMA-Sp, e-maU: ameliajj@igeologico.sp.gov.br

2 Instituto de Geociências, UFRJ

A área de estudo deste projeto abrange os municípios de
Pedreira, Santo Antonio da Posse, Valinhos, Vinhedo e parte de
Campinas, lndaiatuba e Jaguariúna, os quais se localizam na
porção oriental da Região Metropolitana de Campinas, no Esta-
do de São Paulo.

Nesta região foram reconhecidos os seguintes depósitos ce-
nozóicos: Formação Rio Claro (RC), cobertura associada a su-
perficies aplainadas (Qsp), depósitos de fluxos gravitacionais
(Qfg), depósitos de rampas suaves associados às drenagens atu-
ais (Qr), e depósitos de terraços fluviais (Qt).

A Formação Rio Claro depositou-se em ambiente fluvial
meandrante e constitui-se de siltitos com laminação horizontal;
arenitos grossos ou médios, estratificados; argilitos esbranqui-
çados com laminação incipiente; e lamitos maciços com grânu-
los e seixos de quartzo.

A Qsp ocorre nos topos de colinas e morros alongados e nas
ombreiras planas ou de caimento suave. Constitui-se de materi-
al areno-argiloso e contém grânulos e seixos esparsos de quart-
zo. Na base é típica a ocorrência de linha de seixos ou cascalhei-
ra constituídas de seixos angulosos de quartzo e fragmentos Ii-
monitizados.

Os depósitos Qfg ocorrem localizadamente e correspondem
a: lamitos maciços, de cor acinzentada, com seixos e grânulos; e
material areno-argiloso, vermelho, com pequenos fragmentos
de quartzo. Sobrepõem-se à Formação Rio Claro segundo con-
tato erosivo marcado por um pavimento de clastos, e espessa-se
em direção aos vales atuais.

A unidade Qr é de distribuição restrita e associa-se a rampas
de colinas suaves e suavemente convexas, dentro de vales. Ela é
constituída por: cascalhos intercalados com areia muito grossa;
material argilo-arenoso, castanho-avermelhado, com grânulos

de quartzo dispersos; e material muito arenoso com grânulos e
pequenos seixos esparsos com linha de seixos na base.

Segundo Femandes (1997) e Femandes & Amaral (2001),
posteriormente ao magmatismo Serra Geral, a região foi subme-
tida a cinco eventos tectônicos, de regime transcorrente, deno-
minados, do mais antigo para o mais recente, de E 1-?NE, E2-
EW, E3-NW, E4-NS, E5-NNE. Com exceção do mais antigo,
todos afetam a Formação Rio Claro. Falhas normais de direção
NE deslocam o pavimento de clastos basal da cobertura Qsp, na
região de Pedreira, gerando rejeitos desde decimétricos a métri-
cos. O campo de esforços destas falhas, a princípio seria coeren-
te com o evento E1-NE, no entanto este evento é pré-Formação
Rio Claro. Assim, seria necessário explorar outras hipóteses
como, por exemplo, a da existência de coberturas semelhantes
de idades distintas. Na região de lndaiatuba, a linha de seixos da
base da cobertura Qsp é deslocada por falhas transcorrentes ao
redor de N70-80W e falhas normais NW do evento E3-NW. A
Qsp é basculada e pode sofrer desnivelamentos significativos
por estas estruturas. A componente normal e formação de pe-
quenos grabens pelas falhas N70-80W confirma a natureza trans-
extensional do evento E3-NW, como descrito em Femandes
(1997) e Femandes & Amaral (2001).
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NEOTECTÔNICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PURAQUEQUARA,
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A cidade de Manaus esta situada na confluência do Rio Ne-
gro (margem esquerda) com o Rio Amazonas, posicionada so-
bre blocos tectônicos delimitados por falhas de direção geral
N50o+/-10oW,configurando um padrão lístrico de NW para SE
com movimentação predominantemente transtensiva destral,
cujas falhas secundárias de direção geral N500E controlam os
maiores igarapés da cidade. A Bacia Hidrográfica do Rio Pura-
quequara (BHP), situa-se na zona nordeste desta, abrangendo
uma área de aproximadamente 642 km2.

As unidades litológicas que compõem o quadro geológi-
co local permeiam idades relacionadas a rochas sedimenta-
res do Cretáceo e a sedimentos do Holoceno. Foram consta-
tadas na área da BHP fraturas tectônicas em todas as unida-
des, sendo compatíveis à atuação de um conjugado destral de
direção E-W, estabelecendo a imposição de componentes
transtensivos e transpressivos orientados nas direções NE-
SW e NW-SE.

Femandes (2000) constatou que o Lineamento Puraquequara
(N20o+/-100W)é o de maior expressão na área da BHP, constitu-
indo um sistema de falhas transcorrentes em degraus para a direi-

ta (Sistema Transtensional Puraquequara), estando subordinado a
este lineamentos secundários com orientação N35°+/-lOoW e
N30o+/-lOoE, além daqueles observados na foz do rio Puraque-
quara, paralelos a Zona Principal de Deformação Solimões-Ama-
zonas (N65°E) (Igreja, 2000), revelando três domínios morfoes-
truturais distintos, representativos de pelo menos três fases de ati-
vidades tectônicas (Fortes, 2000). Enquadrando-se ao modelo tec-
tônico constituído essencialmente de falhas transcorrentes des-
trais denominado Sistema Neotectônico Atual Amazônico
(SNAA), de direção geral ENE-WSW (Igreja, Op. cit.).

Dentre as evidências da atuação da neotectônica na BHP,
destacam-se as seguintes: a) Relacionadas à rede de drenagem:
alta densidade, as simetria forte, grau de estruturação forte a
moderado e grau de controle forte; e b) Relacionados aos as-
pectos geológicos: vales retilíneos, escarpa de falhas; aflora-
mentos com juntas, falhas e dobras, em consonância à estrutu-
ração regional atual; blocos tectônicos soerguidos e/ou abati-
dos, resultantes do controle neoestrutural; sulcos, ravinas e
voçorocas em direções compatíveis (condicionada) à estrutu-
ração regional/atual.
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A interpretação preliminar dos dados obtidos em campo e labo-
ratório pennite considerar que a BHP constitui uma estrutura em flor
negativa, resultante do controle estrutural por falhas transcorrentes
cuja movimentação gerou blocos com caracteristicas transtensivas e
transpressivas, que constituem três domínios morfoestruturais, pos-
sivelmente reflexo de três fases neotectônicas distintas.
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CARACTERIZAÇÃO MORFO-ESTRUTURAL E NEOTECTÔNICA DOS PLANALTOS RESIDUAIS DO NORTE DA
AMAZÔNIA, NOS ESTADOS DO PARÁ E AMAPÁ

Marlon Sarges Ferreira* João Batista Sena Costa** Ruth Léa Bemerguy**
*(Curso de Geologia/UFPA), **(Departamento de Geologia/CG/UFPA)

Este trabalho é decorrente de investigações neotectônicas
realizadas nas folhas NA.22-Y-D (Macapá) e NA.22-Y-C (Rio
Jari) limitadas pelos meridianos de 54° OO'e 51° 00' W Gr. e
pelos paralelos de 1° 00' e 0° 00' N. A paisagem do Estado do
Amapá é constituída por um contraste muito forte de relevo ex-
presso por serras e colinas que facilitou o estudo geomorfológi-
co nos seguintes termos: definição dos grupos de formas; exe-
cução de mapas morfológicos, morfométricos e de drenagem;
compartimentação morfo-estrutural e neotectônica.

Os produtos foram obtidos através da interpretação de sen-
sores remotos e processamento digital com base na escala 1:
250 000, adotando-se os procedimentos de rotina do Laborató-
rio de Computação aplicada às Geociências (COMAP), para
suporte da análise do relevo e da drenagem.

Os planaltos residuais são sustentados predominantemente
por complexos metamórficos (Escudo das Guianas) pertencen-
tes ao cinturão móvel Tumucumaque, realçados por sistemas de
serras e colinas orientados preferencialmente na direção NW-
SE. A caracterização desses grupos de formas permitiu indivi-
dualizar dois domínios morfo-estruturais distintos em termos de
padrão de drenagem e sistemas de relevo. O Domínio I compre-
ende a Folha NA.22-Y-C e a parte oeste da Folha NA. 22-Y-D,
nele o sistema de drenagem varia de alta a média a densidade
com rios maiores orientados preferencialmente nas direções NW-
SE e N-S; nesse arranjo destacam-se anomalias em cotovelo,

arcos, meandros isolados e trechos retilíneos definindo linea-
mentos de drenagem. O relevo é caracterizado essencialmente
por sistemas de serras orientadas preferencialmente na direção
NW-SE que alcançam cotas de até 700 m; entre esses sistemas
dominam vales profundos e estreitos. O Domínio 2 ocupa a par-
te leste da Folha NA.22- Y-D, e é caracterizado pelo padrão sub-
dendrítico onde os rios principais estão orientados preferencial-
mente nas direções E-W, NW-SE e N-S, destacando- se trechos
com sinuosidade alta alternados com trechos retilíneos, no geral
a angularidade é baixa e a assimetria é forte; as anomalias de
drenagem do tipo meandros isolados, arcos e cotovelos são co-
muns, além de trechos contornados por paleocanais. O relevo é
formado por extensas áreas planas no extremo leste passando
para sistemas de colinas e serras em direção a norte e noroeste.

A integração de informações geológicas, geomorfológicas e
de sensoriamento remoto permitiu o reconhecimento de vários
blocos neotectônicos alongados na direção NW-SE e limitados
por falhas normais com mergulhos fortes para nordeste e sudo-
este. Trata- se de um arranjo estrutural definido por horts e gra-
bens alternados, cuja geometria é fortemente controlada pelas
zonas de cisalhamento arqueanas vinculadas à evolução do cin-
turão móvel Tumucumaque. Portanto, grande parte do quadro
neotectônico da região sul do Estado do Amapá ajusta-se ao
modelo morfo-estrutral, com a dissecação do relevo e o sistema
de drenagem atual refletindo a exumação das estruturas antigas.

MORFOLOGIA QUANTITATIVA DE LAGOAS, REGIÃO DE TAQUARUÇU (MS)

Sandra Regina Ferreira* e Maria Rifa Caetano Chang
*Pós-graduanda IGCE-UNESP s-pizzolato@uol.com.br
**Prof Adjunto IGCE-UNESp, mrchang@rc.unesp.br

Este trabalho aborda as lagoas distribuídas em uma área de
1568 km2 da planície do Alto Rio Paraná, estado de Mato Gros-
so do Sul, dividida em duas unidades geomorfológicas: Unida-
des Taquaruçu (UT) e Córrego Bandeirantes (UCB). Estas uni-
dades, definidas com base no posicionamento altimétrico, em
fatores morfoclimáticos e lito-estruturais, foram escalonadas
durante a evolução do sistema fluvial do Rio Paraná.

A UT, com 745,06 km2, apresenta inclinação geral de NNE
para SSW, com cotas entre 350 e 250 m. Apresenta grande nú-
mero de lagoas com áreas que variam de 57.300 a 3.800.000m2,
de forma quase sempre subcircular a alongada.

A UCB, com 473,84 km2, apresenta caimento no sentido do
Rio Ivinheima, mais acentuado do que a anterior, com a qual
apresenta contato em parte por quebra negativa e, em parte, por
limite progressivo, com cotas entre 260 e 240 m. Distingue-se
pela elevada densidade de lagoas e dales, cujos tamanhos vari-
am de 24.000 a 8.630.000m2. As lagoas menores possuem quase
sempre formas circulares, enquanto as maiores mostram formas
alongadas ou irregulares. Apresenta, ainda, linhas de drenagem
intermitentes e uma vereda com comportamento sazonal, asso-
ciada à estação das chuvas e à subida do lençol freático.

A origem das lagoas está ligada ao processo de preenchi-

mento de canais fluviais abandonados, através de águas de trans-
bordamento. Seu conteúdo sedimentar constitui-se de uma su-
cessão de pacotes areno-argilosos e argilo-arenosos, reflexo de
flutuações climáticas. São mal selecionados, texturalmente ima-
turos; a fração areia é predominantemente quartzos a, com baixa
quantidade de feldspatos intemperizados. A UCB apresenta mai-
ores ocorrências de argila no topo.

A UT possui um número de 85 lagoas que cobrem 5,36% de
sua área e a UCB 150 lagoas que cobrem 21,59%. Estas popula-
ções foram tratadas estatisticamente obtendo-se média, variân-
cia, teste de significância e probabilidade para as áreas, períme-
tros e índices de circularidade das lagoas. Os resultados mos-
tram que as áreas e perímetros apresentam-se semelhantes e os
índices de circularidade são significativamente diferentes. As
distribuições efetuadas para os índices mostram que 45% das
lagoas da UT e 61% da UCB são muito alongadas, enquanto
12% na primeira e 3% na segunda possuem circularidade de
ótima a boa. As análises morfológicas realizadas mostram que
as lagoas da UT possuem formas que tendem à circularidade,
enquanto as da UCB possuem formas mais alongadas, ratifican-
do que as unidades de origem fluvial sofreram processos morfo-
genéticos em diferentes graus, mais atuantes na primeira.
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TERMOTECTÔNICA FANEROZÓICA DA REGIÃO DE SOROCABA/SP, ATRAVÉS DE TRAÇOS DE FISSÃO EM
APATITAS: CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Franco, A. O. B. *; Hackspacher, P. C. *; Hadler Neto, Jc. **; Ribeiro, L.F.B. *; Guedes, S. **; Iunes, P. J **; S. Tello, C.A. **
* Departamento de Petrologia e Metalogenia - IGCEIUNESP

** Departamento de Cronologia e Raios Cósmicos - IFGWIUNICAMP

Este trabalho visa apresentar dados a respeito da evolução
termotectônica da região de Sorocaba/SP e áreas adjacentes atra-
vés do Método de Datação por Traços de Fissão (MDTF) em
apatitas e sua interpretação e aplicação na Geologia.

A área em questão descreve rochas do embasamento crista-
lino constituído predominantemente por gnaisses, xistos e gra-
nitóides dos Complexos Embu e Itapira; metassedimentos, gnais-
ses, xistos, quartzitos e metavulcânicas do Grupo São Roque;
quartzitos, metacalcários, metarritmitos e metavulcânicas do
Grupo Serra do ltaberaba, além de granitóides do Complexo
Granítico ltu e sedimentos da Bacia do Paraná, pertencentes ao
Grupo Itararé.

Seu relevo é constituído por morros e montanhas da Serra
do Japi com topos nivelados, circunvizinhos aos sedimentos da
Bacia do Paraná, representativos de blocos abaulados, apresen-
tando desnível de até 1220m e com presença de depósitos de
lateritas e latossolos característicos de paleosuperfícies ou su-
perfícies de erosão (Superfície esta denominada de Sul - Ame-
ricana ou Japi), que deu origem a um ciclo de erosão denomina-

do de Ciclo de erosão Sul - Americano. Possui ainda morros e
morrotes alongados com cristas orientadas, referentes ao Grupo

São Roque, limitados pela Serra do Japi como limite topográfi-

co e estrutural. Por fim, apresenta baixas colinas suavemente

arredondadas referentes ao Grupo Itararé da Bacia do Paraná,

separadas por vales jovens, além de terraços de antigos rios que

solapam as vertentes dessas colinas.

O MDTF registra idade corrigida Oligocênica de 49 :!: 3.8
Ma, e a história térmica obtida mostra um evento termal de aque-

cimento até 35 Ma (em tomo de 65°C), vinculado ao soterra-

mento de sedimentos do Grupo Itararé, sedimentos estes encon-

trados localmente sobre o embasamento cristalino, entre Soro-

caba e São Roque. Seguiu-se o resfriamento, provavelmente as-

sociado a pulsos tectônicos e exumação lenta até os dias de hoje.

Agradecimentos: Ao suporte financeiro para as ativida-
des de campo da FAPESP (Processo 00/03960-5) e CNPq
(Processo 464175/00-0) e a Bolsa de Iniciação Científica
da FAPESP (Processo 01101141-0).

MORFOTECTÔNICA E GEOMETRIA DE FALHAS NO GRÁBEN DO RIO SANTANA,RJ *

IGontijo, A.H.F.; 2Cravinho, F.F., 2Melo, P.B.; IMoura, JR.S.; 2Morales, N., 2Hasui, Y.

IIGEOIUFRJ; 2Iniciação Científica-IGEOIUFRJ-FAPERJ; 3IGCEIUNESP

Na região Sudeste, anomalias de relevo e de drenagem indi-
cadoras de reativação de falhas têm sido reconhecidas como de-
correntes da atuação neotectônica, associadas ao processo rota-
cional que a plataforma continental vem sofrendo desde o Terci-
ário. Esta tectônica foi fundamental na evolução geomorfológi-
co-geológica da paisagem do Sudeste do Brasil, modificando
uma das mais expressivas feições herdadas, o Sistema de Riftes
do Sudeste do Brasil, onde se inclui o Rifte da Baía de Guanaba-
ra na sua extremidade nordeste. Importantes estudos tentam com-
preender a evolução deste rifte, mas outros ainda se fazem ne-
cessários devido à importância da área sob ponto de vista geoló-
gico, geomorfológico e uso e ocupação do solo. Assim, este tra-
balho objetiva contribuir para o seu entendimento evolutivo,
contemplando o segmento de sua ombreira centro-sul, na região
do vale do Rio Santana e adjacências, a noroeste do Município
do Rio de Janeiro. A metodologia utilizada envolve técnicas da
geologia estrutural e da geomorfologia tectônica, esta última
buscando o controle exercido pelas estruturas geológicas e neo-
tectônica, expresso em uma variada morfologia, cujas feições
podem ser indicadoras de estilo, magnitude e o periodo de tem-
po em que ocorreram os movimentos tectônicos. A litologia com-
preende rochas do Pré-Cambriano como paragnaisses, metape-
litos e quartzitos do Domínio Arcádia-Areal, ortognaisses e gra-
nitóides do Domínio Complexo Rio Negro e Batólito Serra dos
Órgãos, bem como corpos alcalinos (Tinguá) e diques terciári-
os. O contato entre os dois domínios litológicos é feito pela Zona
de Cisalhamento Areal-Arcádia, de direção NE-SW, reativada
pela tectônica mesozóico-cenozóica, ao longo da qual se encai-

xa o Rio Santana em estrutura tipo hemi-gráben, nos trechos do
médio e baixo cursos, marcado por uma intensa sedimentação
aluvial em dois segmentos de vales alongados para NE e escalo-
nados entre 80 e 60 m de altitude. Neste setor, a reativação da
zona de cisalhamento em falhas normais forma estruturas esca-
lonadas (en échelon), que em alguns casos, interconectam-se
por estruturas de rampas oblíquas. Esta estruturação foi respon-
sável pela morfologia dos vales escalonados e pela condução da
sedimentação no baixo Rio Santana através de leques aluviais,
pelo menos até a década de 40, quando o curso foi desviado e
seu reajuste promoveu intenso processo erosivo na várzea, mui-
tas vezes confundido com o processo de extração de areia. A
zona de relay ou strike ramps apresenta uma grande várzea aban-
donada (wind gaps), intensamente colmatada com cinturões de
meandros abandonados. A porção de alto curso do Rio Santana
se encaixa em outra importante zona de falha normal E-W, a
450 m de altitude, onde elementos de relevo e drenagem mos-
tram basculamento para S. Outras feições morfotectônicas asso-
ciam-se às falhas, como escarpas e spurs facetados escalona-
dos, indicando episódios de soerguimento e de distribuição de
falhas no front da montanha, basculamentos, deslocamentos e
ojJsets de canais, e capturas. Estas feições interferiram na evo-
lução do Rio Santana, indicando ativação neotectônica. Estudos
mais detalhados estão sendo realizados para melhor compreen-
são da evolução da região, visto ser este rio uma das mais im-
portantes bacias de captação de águas do Município do Rio de
Janeiro.

*Apoio: FAPERJ (processo: E-26\171823\2000)
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS NONORTE DO BRASIL DURANTE O QUATERNÁRIO TARDIO

Marie-Pierre Ledru*, Gregório Caccatini, Ablefetah Sifeddine, Louis Martin
*Instituto de Recherche pour le developpementt, Universidade de São Paulo, Instituto de Geociências ledru@usp.br

o lagodo Caço se localiza no Estado do Maranhão (2058'S,
43°25'W, 120m alt.), uma região de dunas, a cerca de 100 km
do litoral. O clima é definido comolsemi-úmido. A precipitação
média anual é de 1500 mm com estação chuvosa entre dezem-
bro e junho, definida pela posição sul da Zona de Convergência
Inter Tropical (ZCIT). As temperaturas variam entre 16°C e 36
0c. A vegetação atual se caracteriza como cerrado na parte de

dunas antigas e restinga na parte de dunas ativas. A análise pali-
nológica dos testemunhos MA 97-1 (375 cm de profundidade),
MA 989-4 (580 cm de profundidade), MA 98-5 (500 cm de pro-
fundidade) mostra mudanças na composição florística durante
os últimos 20,000 anos. A concentração em grãos de pólem muda
em função da litologia , com menos grãos nas camadas mais
arenosas que aparecem na base do testemunho. A fase seguinte
mostra dominância da Poaceae, Asteraceae e Cyperaaceae com
baixa concentração de grãos de pólen e freqüência de pólen de
árvores (AP) comprido entre 15 e 30 %. O aumento rápido de
freqüência, de AP, atingindo 90 %, foi registrado há 14.000 anos
14C.B.P.Podocarpus, elemento de mata ciliar de altitude, asso-

ciado às temperaturas mais frias, aumenta no período entre 13.000
anos e 12.500 anos 14C.B.P.Podocarpus é progressivamente
substituído por Myrtaceae, uma mata paludal de áreas inunda-
das. Entre 11.000 e 10.000 anos 14C.B.P., o aumento de Cecro-
pia e Poaceae acompanhando o desaparecimento de taxas ca-

racterísticos de temperaturas mais altas indica uma breve fase
climática mais seca e mais fria. Após 10.000 anos, início do
Holoceno , taxa indicadores do cerrado começam a ser registra-
dos e mostram a instalação progressiva da vegetação típica do
cerrado. Micropartículas de carvão associadas principalmente à
cutículas de Poaceae são encontradas desde o início do Holoce-
no até hoje em concentrações variáveis. Os eventos paleoclimá-
ticos intensos de 13.000-12.500 anos B.P. e 1.000-10.000 anos
B.P. mostram como as posições da ZCIT estão relacionadas ao
gradiente de temperatura entre o pólo e o equador. Esse gradien-
te representa o motor da movimentação das massas de ar entre o
pólo e o equador. O primeiro evento é devido a um gradiente
maior no hemisfério sul que no norte. O segundo evento é devi-
do a um gradiente maior entre o pólo norte e o equador. A zona
tropical do norte e nordeste brasileiro registra perfeitamente es-
ses jogos interhemisféricos e portanto toma-se uma área chave
para entender as mudanças climáticas globais.
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AS FRATURAS NEOTECTÔNICAS DO LITORAL SUL DA BAHIA
E A INDICAÇÃO DOS ESFORÇOS QUE AS ORIGINARAM

Carlos César Uchôa de Lima (1) & Geraldo da Silva Vilas Boas (2)
(1) Universidade Estadual de Feira de Santana, (2) Universidade Federal da Bahia

No litoral sul da Bahia, entre as cidades de Porto Seguro e
Prado, afloram sedimentos terciários do Grupo Barreiras sob a
forma de falésias, que exibem fraturas em várias direções, pre-
dominando aquelas com alinhamento NW-SE e secundariamen-
te as de direção NE-SW. Fraturas N-S e E-W também foram
observadas em alguns locais. Este trabalho objetiva definir a
direção dos esforços que originaram as fraturas, a partir da
plotagem das medidas efetuadas na rede de Schmidt-Lambert.
Os trechos com maior número de fraturas foram a norte de
Caraíva, entre as praias do Espelho e Curuípe e entre Trancoso
e Arraial da Ajuda, embora as fraturas apareçam em quase toda
a extensão da área trabalhada. Para a praia de Curuípe, foram
tomadas 92 medidas com o predomínio das fraturas NW -SE
possuindo mergulho subverti cal. A cerca de 400m ao sul, na
praia do Espelho aparece uma associação das fraturas NW -SE
com as de direção NE-SW. Foram tomadas 38 medidas nesta
última com o predomínio dos planos com direção NE-SW. Entre
Trancoso e Caraíva, 33 medidas foram efetuadas, predominando
as fraturas NW -SE. Para esses dois últimos trechos, as fraturas
aparecem como pares conjugados, o que possibilita a indica-
ção dos esforços responsáveis pela origem das mesmas. Para a
praia do espelho os resultados da plotagem indicaram um ól
mergulhando 21° e direcionado N358°, ou seja, aproximada-
mente N-S. para o trecho Trancoso-Arraial da Ajuda os dados

--------

indicaram um ó2 com mergulho subverti cal (87°) e um ó 1 di-
recionado para N33 7° com inclinação de apenas 1°.O absoluto
predomínio da direção NW-SE para as fraturas da praia de
Curuípe não permite, em princípio a interpretação dos esfor-
ços que as originaram. No entanto, Hancock & Engelder (1989)
consideram que, juntas neotectônicas possuem direcionamen-
to paralelo a sub-paralelo ao esforço horizontal máximo (sH)
que Ihes deram origem. Para que se pudesse perceber, a ten-
dência geral de esforços que atingiram a região durante a for-
mação das fraturas, foi feito uma plotagem em rede estereo-
gráfica de todas as fraturas medidas no campo. O resultado,
apontou uma direção de ó 1 para N341 ° com um mergulho de
19°. Como outros dados relacionados aos esforços atuantes
naquela região não são encontrados na literatura, podemos afir-
mar que, durante a atuação do tectonismo responsável pela
origem das fraturas e falhas presentes nos sedimentos barrei-
ras, o stress máximo predominante, possuiu um baixo ângulo
de mergulho e um direcionamento NNW-SSE a NW SE. O
direcionamento NW -SE para esses esforços, concorda com as
direções das fraturas que aparecem em maior número na área,
e, aparecem mais representativamente, na praia de Curuípe.
Além disso, a baixa inclinação de ó 1 para as medidas efetua-
das, revelam a predominância de um regime geral transcorren-
te durante a formação das fraturas observadas.
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A ATUAÇÃO DO NEOTECTONISMO NA FORMAÇÃO DA PLANíCIE COSTEIRA DO RIO SÃO FRANCISCO.

Carlos César Uchôa de Lima(/}, Liana Maria Barbosa(1) & José Bites de Carvalhoi2)
rl)Universidade Estadual de Feira de Santana, (2)Universidade do Estado da Bahia.

A planície costeira do Rio São Francisco tem sido estu-
dada, sob os seus aspectos morfoclimáticos e conseqüente
evolução da linha de costa na região ocupada pela mesma.
Nenhum trabalho, no entanto, tem se preocupado com a pos-
sível influência neotectônica na formação daquela planície.
Este trabalho objetiva mostrar a ação do neotectonismo no
modelamento da Planície Costeira do Rio São Francisco. O
método utilizado baseou-se na análise de imagens e nos tra-
balhos de campo. A análise de imagens de radar e satélite,
revelam que dois lineamentos com direcionamento NE-SW
e NW-SE limitam a planície em estudo, separando-a das re-
giões de tabuleiros. Os dados de campo revelaram que os
cordões litorâneos pleistocênicos, são predominantemente
cascalhosos, com granulometria variando de pequenos sei-
xos até matacões, arredondados a bem arredondados com
esfericidade variando de baixa a alta. Já os cordões holocêni-
cos aparecem com granulometria predominantemente areno-
sa, variando de fina a grossa, com grãos arredondados. As
dunas eólicas recobrem os cordões holocênicos tanto ao nor-
te, como ao sul da desembocadura. A formação dos depósi-
tos cascalhosos são interpretados como resultantes de movi-
mentação pleistocênica das falhas que limitam a planície cos-

teira a oeste. A subsidência da região, ocupada pela planície,
originou um desnível significativo, provocando a invasão do
mar naquela região. O bloco elevado serviu de fonte para os
depósitos cascalhosos observados. Estes eram transportados
e depositados por fluxos de detritos e retrabalhados pelas
águas oceânicas formando assim, os cordões cascalhosos. É
possível que vários pulsos de deslocamento das falhas te-
nham ocorrido durante o Pleistoceno, mas estudos adicio-
nais serão executados com o objetivo de confirmar esta hi-
pótese. Os movimentos de subsidência cessaram no Holoce-
no, quando o nível do mar baixou e o suprimento trabalhado
pelas águas oceânicas, passou a ser predominantemente os
sedimentos mais finos, formando os cordões arenosos holo-
cênicos observados na área estudada. Os trabalhos desenvol-
vidos indicam que, apesar do controle climático no desen-
volvimento da planície costeira do São Francisco, o neotec-
tonismo foi, provavelmente, o mecanismo responsável pela
fase inicial de formação do mesmo, desempenhando papel
fundamental na configuração morfológica da planície estu-
dada. Além disso, o levantamento dos blocos a oeste da área,
propiciaram o suprimento dos sedimentos cascalhos os que
compõem os depósitos pleistocênicos observados.

PRESENÇA DE DEPÓSITOS FLUVIAIS COM PROVÁVEL IDADE CENOZÓICA NA REGIÃO DE LAGES, SC.

Rômulo Machado!, Elvo Fassbinder, Lucas Veríssimo Warren!, Luiz Fernando Roldan!

lJnstituto de Geociências -
USp, Rua do Lago 562, 05508-900, São Paulo
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2Departamentode Geologia- UFPR, Jardim das Américas, 81531-990, Curitiba -PR
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Durante os trabalhos de cartografia geológica de sem i-
detalhe recentemente realizados na região de Lages, SC,
foram encontrados no perímetro urbano da cidade nas mar-
gens do rio Cará depósitos de conglomerados e brechas po-
limiticos, dispostos em forma de lentes, intercalados com
arenitos, siltitos e argilitos estratificados, num conjunto de
fácies sugestivo de uma origem fluvial. São depósitos com
geometria em canal, que se assentam em nítida discordân-
cia erosiva sobre arenitos e siltitos arroxeados pertencentes
a Formação Rio do Rasto. Os conglomerados são estrutu-
ralmente organizados e contêm seixos arredondados e mal
selecionados de quartzo, argilitos e arenitos. Na base, pre-
dominam conglomerados suportados pelo arcabouço, en-
quanto para o topo há uma predominância de conglomera-
dos suportados pela matriz, havendo também intercalações
de brechas com fragmentos angulosos. A matriz é areno-
argilosa e apresenta variação lateral e vertical para arenitos
com estratificação plano-paralela. No topo, os conglome-
rados são recobertos em discordância erosiva por sedimen-
tos arenosos e argilosos inconsolidados correlativos aos
depósitos de várzeas e planícies aluvionares relacionados à
evolução da paisagem atual.

Estes depósitos de paleocanais nas imediações do rio Cará
mostram-se elevados cerca de 5 a 10m em relação ao vale

deste rio, sendo aí truncados pelo mesmo. Neste local, a in-
clinação dos paleocanais é para leste, sugerindo a existência
de um paleorrelevo com inclinação diferente daquela do re-
levo atual. A principal drenagem da região, representada pelo
rio Caveiras, mostra gradiente regional para SSW, sendo a
mesma fortemente influenciada pelo mergulho geral das ca-
madas (cerca de 10°) para o mesmo quadrante.

Em cortes da Estrada de Ferro, na parte leste de Lages,
próximo à Estação Esmeralda da Silva, são encontrados de-
pósitos descontÍnuos de arenitos médios, grosseiros e con-
glomeráticos (com grânulos), com laminações cruzadas de
pequeno porte, juntamente com arenitos finos e maciços com
matriz argilosa e clastos de argila, contendo intercalações de
argilitos e siltitos com laminação plano-paralela. Este con-
junto de fácies sugere também uma origem fluvial para os
depósitos. Da mesma forma, estes depósitos assentam-se tam-
bém em discordância erosiva sobre as rochas da Formação
Rio do Rasto, em nível de cota similar ao dos depósitos de
paleocanais do rio Cará.

A presença na região de Lages de depósitos clásticos es-
tratificados com arquitetura em canal truncados pelo padrão
de drenagem atual e seus depósitos correlatos inconsolida-
dos é sugestiva de uma provável idade cenozóica para estes
depósitos.
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NEOTECTÔNICA NO VALE DO RIO IVAí, OESTE PARANAENSE: DADOS PRELIMINARES
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o objetivo principal deste trabalho é apresentar os dados preli-
minares sobre estruturas neotectônicas, verificadas em trabalhos de
campo ao longo do médio e baixo curso do Rio Ivaí, Estado do
Paraná. Essas atividades foram desenvolvidas no contexto de um
projeto maior sobre a análise e influência da neotectônica no oeste
paranaense, ora em curso no Departamento de Geologia da UFPR.

Os estudos deste projeto estão voltados à caracterização dos
depósitos quaternários da região que compreende importantes
bacias hidrográficas estaduais como as do Rio Iguaçu, Rio Pi-
quiri e Rio Ivaí. Visam o levantamento das estruturas e eventos
tectônicos atuantes e a datação da ocorrência destes eventos a
partir de dados de afloramentos, como estrias em falhas neotec-
tônicas, juntas de cisalhamento, análise geomorfológica e asso-
ciação com dados geofisicos de mecanismos focais de sismos,
dados gravimétricos e de breakouts de poços obtidos da literatu-
ra especilizada. A caracterização dos depósitos quaternários e
eventos neotectônicos está sendo integrada com a análise mor-
foteCtônica de áreas específicas, selecionadas pela presença de
feições topográficas e geomorfológicas que indiquem provável
influência da atividade neotectônica.

A análise preliminar dos dados permite separar na área pelo
menos quatro famílias de terraços aluvionares e três de depósi-
tos coluvionares. Contudo, essa divisão deverá ser melhor defi-
nida com a elaboração de produtos digitais cartográficos e geo-
morfológicos, em especial, os modelos digitais de elevação.

Os dados estruturais, aqui apresentados, foram obtidos em

depósitos e quando possível, nas unidades geológicas mais anti-
gas que Ihes servem de embasamento.

Os dados estruturais obtidos até agora mostram uma família
de fraturas conjugadas com direções entre N50-70W e N50-80E,
e uma terceira concentração, menos proeminente de fraturas na
direção entre NI5W e NI5E. Essas estruturas são mais eviden-
tes em rampas restritas de colúvios, onde foi possível encontrar
distintos níveis de carvão e restos de madeira carbonizada, como
por exemplo na região próximo a Japurá, que poderão fornecer

a idade destes depósitos. Já nos terraços, as fraturas são menos
visíveis e as direções mais dispersas.

Estes depósitos estão fortemente condicionados pela evolu-
ção do próprio relevo. Pode-se observar também o controle das
fraturas a partir de direções preexistentes. Isso ocorre quando es-
tes depósitos recobrem unidades mais antigas como os siltitos da
Formação Rio do Rasto e arenitos da Formação Caiuá fraturados.

A caracterização da distribuição dos esforços tectônicos e
suas mudanças no oeste paranaense são fundamentais para o
melhor entendimento da evolução tectônica da Bacia do Paraná, .

podendo ter funcionado como potenciais destruidores de acu-
mulações de hidrocarbonetos. Considerando as influências dos
condicionantes geológicos locais, esta caracterização poderá
fornecer uma melhor compreensão da evolução da esculturação
do relevo atual, auxiliando no direcionamento e otimização das
atividades antrópicas aí desenvolvidas.

Apoio: Projeto CNPq/CTPETRO Processo 463002-008

TECTÔNICA CENOZÓICA E COMPARTIMENTAÇÃO DO RELEVO AO LONGO DA PORÇÃO CONTINENTAL
EMERSA ADJACENTE À BACIA DE CAMPOS

Claudio Limeira Mello, Isabela de Oliveira Carmo, Rodrigo Correia Baptista da Silva e Helen BeIJort Rodrigues
Departamento de Geologia, IGEO, CCMN - bloco G, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cidade Universitária - Ilha do
Fundão. Rio de Janeiro (RJ). - CEP: 21949-900 - E-mail: limeira@geologia.ufrj.br

O trabalho aqui apresentado tem por objetivo discutir a re-
lação entre a tectônica cenozóica, particularmente mecanismos
neotectônicos, e a compartimentação geomorfológica da re-
gião continental emersa adjacente à bacia de Campos, basean-
do-se na integração de abordagens geomorfológica, estratigrá-
fica e estrutural. Esta região, a despeito de sua importância e
situação geográfica, ainda constitui um setor do Sudeste brasi-
leiro em que são muito poucos os estudos realizados com este
objetivo. Como forma de documentar as principais unidades
do relevo, foi elaborado um mapa hipsométrico, na escala
I :500.000, que permitiu, de modo simples, ressaltar bons indi-
cadores do controle do substrato geológico-estrutural, além de,
principalmente, situações significativas sob o ponto de vista
tectônico. O relevo da região organiza-se em áreas elevadas
(setores das serras do Mar e da Mantiqueira) e deprimidas,
segundo um padrão de formas rômbicas controladas por estru-
turas NE-SW e E-W, segmentadas por estruturas NW-SE. Al-
gumas destas depressões com geometria romboédrica preser-
vam importantes acumulações sedimentares cenozóicas, des-
tacando-se a região costeira do Estado do Rio de Janeiro e a
depressão dos rios Pomba e Muriaé. Um pronunciado degrau
topográfico de orientação NE-SW separa os compartimentos

geomorfológicos situados na região costeira dos compartimen-
tos interiores, enquanto que alinhamentos topográficos E-W
estão relacionados à individualização interna dos setores cos-
teiro e interior. Importantes lineamentos topográficos NW -SE
são observados na estruturação topográfica da região interior,
estendendo-se até o litoral dos estados do Rio de Janeiro e Es-
pírito Santo, onde parecem controlar a distribuição desigual
dos sedimentos cenozóicos. A partir da análise dos dados es-
truturais, baseada também na ordenação estratigráfica dos de-
pósitos cenozóicos, foram reconhecidas três fases neotectôni-
cas afetando a área estudada, com influência direta na compar-
timentação geomorfológica observada: a) uma fase mais anti-
ga, provavelmente neogênica, afeta os depósitos da Formação
Barreiras, sendo relacionada a um regime transcorrente sinis-
trai E-W; b) uma segunda fase, que afeta os depósitos terciári-
os e pleistocênicos, indicando um regime transcorrente dextral
E-W, está fortemente registrada ao longo de toda a área de es-
tudo, relacionando-se a importantes segmentações topográfi-
cas; c) uma terceira fase neotectônica, de idade presumidamente
holocênica, está associada a um regime distensivo NW-SE, con-
trolando feições geomorfológicas importantes.

Apoio financeiro: FAPERJ (processo E-26/170.402/2000)
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EVOLUÇÃO CENOZÓICA AO LONGO DA ZONA DE SUTURA DE ALTEROSA, SE BRASIL

N. Morales, D.R. Almeida, Y.Hasui, J.R. Jimenez-Rueda, A. Zanardo, MA.F. Oliveira

IGCE-UNESP

Na região sul do Estado de Minas Gerais e nordeste do Esta-

do de São Paulo, duas paleo-placas são reconhecidas, correspon-

dentes ao Bloco São Paulo a sul e o Bloco Brasília a norte. A

justaposição é feita através da Zona de Sutura de Alterosa, cuja

estruturação foi complicada pelo Cinturão de Cisalhamento Campo

do Meio, transcorrente sinistra!. Ali ocorrem diversas zonas de

falhas, objetos de investigação deste trabalho, com o escopo de se

reconstituir o quadro tectônico da evolução cenozóica do Bloco

São Paulo. Milonitos e protomilonitos de rochas graníticas, com

aspecto xistoso, cor escura e porfiroclastos marcam os traços das

zonas de cisalhamento. A Zona de Falha de Areado representa

um truncamento das estruturas mais antigas, com foliação milo-

nítica N40E de alto ângulo, com lineação de baixo ângulo (subo-

rizontal) e indicadores de movimento dextra!. O sistema geomé-

trico estabelecido em condições metamórficas desde fácies anfi-

bolito até xisto-verde baixa forma um arranjo antitético dextral do

conjunto macroscópico sinistral do Cinturão Campo do Meio.

Ocorrem coberturas cenozóicas, consistindo em pacote basal de-

cimétrico de seixos sub-arredondados, mal selecionados de ma-

triz arenosa a argilo-arenosa, seguida por material argilo-arenoso

avermelhado, ligeiramente conglomerático, típico de fluxo de de-

tritos, localmente com argilitos maciços ou arenitos estratifica-

dos. Canga lateritica pode aparecer, principalmente nos depósitos

situados na porção nor-noroeste. O reconhecimento de zonas ca-

taclásticas aponta reativações das zonas de falhas em pelo menos

mais duas etapas, controlando a sedimentação cenozóica ou as

linhas de afloramentos destes pacotes de coberturas ou afetando

os horizontes lateriticos. A primeira delas é marcada por falhas

NE-SW, com estrias de mergulho e movimentação inversa, carac-

terizando falhas de empurrão, indicando fase compressiva com

esforços NW -SE e marcando cavalgamento das rochas de alto
I

grau (NW) para ESE. As falhas normais associadas têm direção

NW -SE, indicando distensão NE-SW. A outra etapa é marcada

por um conjunto de falhas normais NE-SW. São reconhecidas fei-

ções de captura ao longo dos alinhamentos de drenagem e os per-

fis de encostas atuais indicam sua atuação, controlando a direção

da região serrana e a sedimentação ao longo da planície aluvionar

do Rio Cabo Verde. O conjunto forma abatimento de blocos em

arranjo tipo dominó, típico de formação de bacias sedimentares.

A distribuição geográfica das zonas cataclásticas, dos traços de

falhas e das morfologias de relevo e drenagem associadas a estas

estruturas está sempre superpondo os traços das zonas de cisalha-

mento preexistentes, reafirmando seu papel de zonas de fraqueza

com herança de instabilidade e reativação. O padrão de ITatura-

mento apresenta duas famílias principais N36E/87SE e N50W/

85NE. A primeira delas é mais importante, associada a lineações

de drenagem e de relevo e a grandes lineamentos de drenagem.

Na região de Caconde - Divinolândia e Itobi aparece um feixe de

lineamentos de drenagem com direção N60E, que se estende na

direção de Areado e Cabo Verde, marcando os traços da Zona de

Falha de Areado. A direção NE-SW é a preferencial para diques e

veios de rochas quartzo-feldspáticas (pegmatitos, aplitos) e de

veios de quartzo. Na região de Poços de Caldas, diques de rochas

alcalinas (tinguaítos) têm estas direções, sustentando morrotes

alinhados. A distribuição das coberturas cenozóicas para a região

de Caconde e Tapiratiba é controlada por traços NE-SW, desen-

volvendo vales as simétricos com vertente suave e pacote sedi-

mentar e afloramento de rochas em vertente íngreme na margem

oposta. Estas feições indicam reativação das falhas em diferentes

épocas, inclusive atividade neotectônica, influenciando diretamen-

te no traçado da drenagem e ademamento de blocos, ainda que

em possíveis falhas de pequeno rejeito.

MORFOTECTÔNICA DA REGIÃO DE ITAPUÃ DO OESTE, ESTADO DE RONDÔNIA.

Priscilla de Souza Motta; Lisie Francine Formaggio; Jairo Roberto Jiménez-Rueda & Washington Barbosa Leite Junior
Departamento de Petralogia e Metalogenia - UNESP - Rio Claro (SP)

A região do município de Itapuã do Oeste (RO), compreen-
dida entre os paralelos 9010' e 9030' S e meridianos 63000' e
63030' W, apresenta anomalias de relevo e de drenagem que
indicam a atuação de processos neotectônicos.

O relevo é no geral plano com altitudes em torno de 100
m, com a presença de morros de até 240 m. Encontra-se fra-
camente basculado gerando estruturas assimétricas, com de-
senvolvimento de depósitos coluviais e colúvio-aluviais. A
rede de drenagem é do tipo assimétrica, apresentando ano-
malias de captura de drenagem e padrão anelar.

Quatro conjuntos de lineamentos são observados: N-S, NE-
SW, NW -SE e E-W. Estas estruturas controlam a disposição
do relevo e a trajetória das águas superficiais. A feição N-S

tem grande expressão e pode ser interpretada como represen-
tativa de falhas normais. Esta feição condiciona fortemente a
rede de drenagem, em especial o rio Jamari, o mais representa-
tivo da área em termos de tamanho. As feições NE-SW e NW-
SE distribuem-se homogeneamente ao longo da área e condi-
cionam principalmente as drenagens secundárias. A feição E-
W concentra-se principalmente a norte e sul da área em grande
continuidade lateral, enquanto que ao centro encontra-se em
proporção menor em número e escala. A predominância de
feições com padrões N-S, NE-SW e NW -SE pode ser interpre-
tada como conseqüência de uma deformação compressiva im-
posta pela direção E-W relacionada a processos neotectôni-
cos, manifestados por tensões intraplaca.
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CONSIDERAÇÕES PAlEOAMBIENTAIS COM BASE EM DINOFLAGELADOS DE UMA SUCESSÃO
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Estudos das assembléias de cistos de dinotlagelados do
período Quaternário têm sido realizados há mais de quatro
décadas, principalmente pelas industrias petrolíferas. O prin-
cipal objetivo desses estudos é a reconstrução paleoambi-
ental, para proveito na exploração de hidrocarbonetos. O
presente trabalho pretende, através de estudos taxonômicos
e paleoecológicos dos dinotlagelados, caracterizar os parâ-
metros paleoambientais e paleoceanográficos necessários à
modelagem paleoceanográfica do talude recente na Bacia
de Campos. As amostras estudadas, cedidas pela PETRO-
BRAS ao Projeto CTPETRO/CNPq/UFRJ, são provenien-
tes de um testemunho de sondagem, localizado na porção
média do talude continental, na região denominada Talude
de Albacora. Para melhor recuperação de dinotlagelados,
as amostras foram processadas pelo método de "peneira-
mento" (Brenner, 1998; Oliveira et ai., 2001). Os dinotla-
gelados identificados encontram-se bem preservados, per-
mitindo o estudo taxonômico. Sete espécies foram identifi-
cadas; Impagidinium aculeatum, Lingulodinium machaero-
phorum, Nematosphaeropsis labyrinthus, Operculodinium
centrocarpum, Operculodinium israelianum, Tuberculodi-

nium vancampoae e Protoperidinium spp. Destas, as espé-
cies Operculodinium israelianum, Lingulodinium machae-
rophorum e Tuberculodinium vancampoae são comuns em
ambientes marinhos rasos e águas de temperaturas quentes.
A espécie Operculodinium centrocarpum é encontrada em

todas as temperaturas e em todas as profundidades, do am-
biente estuarino ao oceânico. Foi constatada, nessas espé-
cies, uma diminuição no tamanho e número de processos,
fatores relacionados à uma baixa salinidade das águas. A
espécie Lingulodinium machaerophorum tem hábito seme-
lhante a Operculodinium centrocarpum, sendo abundante
em águas ricas em nutrientes. A espécie Nematosphaerop-
sis labyrinthus é considerada de ambiente oceânico, além
de oportunista e tolerante a mudança de temperatura e sali-
nidade. A espécie Impagidinium aculeatum é considerada
de águas oceânicas e a Tuberculodinium vancampoae con-
siderada de ambiente estuarino, preferencialmente de cli-
ma tropical. Ocorrem também os dinotlagelados heterotró-
ficos de coloração marrom do gênero Protoperidinium, con-
siderados de ambiente nerítico interno a externo e indica-
dores de água fria. Os resultados obtidos mostram que as
amostras analisadas são relativamente ricas em dinotlage-
lados. A classificação de espécies das assembléias de dino-
tlagelados, sua interação com o meio e associação com ou-
tros palinomorfos, constitui ferramenta importante para
determinações de padrões paleoceanográficos para uma in-
terpretação paleoambiental do talude médio da Bacia de
Campos.

Agradecimentos: LG/UN - BC/ATEX &CEGEQ-
PETROBRAS
Apoio Financeiro: CNPq - CTPETRO / PETROBRAS
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O CASO DA FACHADA EQUATORIAL DO NORDESTE BRASilEIRO
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Situadas em domínio intraplaca, as margens passivas são
consideradas entidades geológicas estáveis. No entanto, as for-
ças que governam a mobilidade das placas, assim como as
fontes de deformação localizadas, associadas ou não ao movi-
mento flexural ao qual estão submetidas essas margens, po-
dem dar origem à manifestações sismo-tectônicas recentes ou
atuais não desprezíveis. Nesse contexto, coloca-se a questão
da eventual contribuição dessas forças na formação dos rele-
vos, por vezes vigorosos, que caracterizam essas margens. No
entanto, no caso da fachada equatorial do Nordeste brasileiro,
faz-se necessário verificar se todas as manifestações apresen-
tadas na literatura como neotectônicas têm realmente essa na-
tureza, se elas têm uma expressão geomorfológica notável, se
existe correspondência entre as zonas sísmicas, os acidentes
ativos e os relevos analisáveis como escarpas de falha, e se

todas as explicações neotectônicas consideradas na análise dos
relevos situados fora das zonas sísmicas reconhecidas (e.g.
Serra de Santana) são justificáveis. A geomorfologia estrutu-
ral coloca-se como um instrumento para essa análise, já que
em contextos tectônicos pouco ativos, a consideração de for-
mas com dimensões superiores ao do deslocamento cosísmico
coloca problemas associados ao funcionamento e à duração
dos relevos. Pois durante a sua existência - cuja duração pode
exceder as escalas temporais consideradas no contexto da ne-
otectônica -, o relevo registra os efeitos da erosão e da sedi-
mentação, na forma de processos de atenuação, de recuo e até
de mascaramento completo de escarpas ou, ao contrário, atra-
vés de processos de acentuação e de modelagem completa de
escarpas que nenhuma relação apresentam com a atividade
tectônica.
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o papel da neotectônica tem sido considerado para expli-
car certos dispositivos morfo-estruturais presentes na fachada
equatorial do Nordeste, assim como em várias outras regiões
do Brasil. A atividade sismotectônica reconhecida na região
de estudo é concentrada em alguns setores costeiros ou próxi-
mos da costa - essencialmente na Bacia Potiguar e em sua bor-
da sul, na região de Fortaleza e, com menor intensidade, na
área de SobrallIrauçuba. No entanto, nenhuma ruptura de su-
perfície cosísmica foi identificada em relação com os eventos
históricos, situando-se a identificação de acidentes ativos ou
recentemente reativados principalmente em camadas sedimen-
tares recentes - o depósito detrítico Barreiras de idade reputa-
da plio-pleistoceno, as formações litorâneas holocênicas e mais
raramente, em terraços fluviais.

Em um contexto no qual a maior parte dos dispositivos
morfo-estruturais foram herdados da tectogênese cretácea
e onde a dissecação, a erosão diferencial e os aplainamen-

tos parciais associados a modestos movimentos verticais
terciários têm sido considerados como suficientes para ex-
plicar as formas estruturais, a contribuição da tectônica re-
cente ou atual à morfogênese parece frágil. Nas zonas de
atividade sismo-tectônica reconhecida, a existência de al-
tos escarpamentos próximo de falhas já reativadas no Cre-
táceo (Meruoca, Pereiro) indica uma participação possível,
mas provavelmente reduzida, da neotectônica na sua for-
mação. Apesar da forte atividade sísmica, o papel da neo-
tectônica parece igualmente pequeno no tocante ao relevo
da Bacia Potiguar, em função da preponderância de aciden-
tes com pequeno rejeito vertical afetando rochas relativa-
mente friáveis. A atividade neotectônica parece também
ausente na gênese do escarpamento discontínuo que domi-
na a margem sul da Bacia Potiguar, o qual representa uma
escarpa herdada de falha cujo traçado indica ter sido pouco
modificado depois do Cretáceo Superior.

CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DE CORPOS ARGILOSOS DO DISTRITO OLEIRO DE IRANDUBA (AM), POR
MEIO DE SONDAGENS ELÉTRICAS VERTICAIS

Cristianlia Amazonas da Silva Pinto; João da Silva Carvalho; ltani de Oliveira Guimarães; Priscila Silveira da Silva Carvalho;
Rutenio Luiz Castro de Araujo
Departamento de Geociências - ICEIUA

o município de Iranduba (AM), localizado no interflúvio
entre os rios Negro e Solimões, a sul da cidade de Manaus,
compreende terrenos sedimentares elásticos relacionados a For-
mação Alter do Chão, de idade Cretáceo- Terciária, além de
depósitos quaternários, onde se destacam sedimentos argilo-
sos amplamente explorados na região para fabricação de pro-
dutos cerâmicos. A exploração dessas jazidas, no entanto, são
comumente efetuadas de forma rudimentar, sem o desenvolvi-
mento de estudos técnicos prévios necessários para a caracte-
rização quantitativa e qualitativa de suas potencialidades, re-
sultando muitas vezes numa baixa produtividade e qualidade
dos produtos, além de promoverem uma exploração predató-
ria, causando danos ao ambiente.

Visando contribuir para o entendimento das características
geológicas desses terrenos, o Laboratório de Geofisica do Depar-
tamento de Geociências vem desenvolvendo um levantamento
geoelétrico sobre esses terrenos, tendo com principal objetivo a
determinação de suas características geoelétricas, como subsídio
ao entendimento dos aspectos estratigráficos dos mesmos, e as-
sim contribuir para o aproveitamento mais adequado e racional
desses produtos.

O levantamento efetuado até o presente momento cons-
tou da execução de 20 sondagens elétricas verticais, por meio

do dispositivo Schlumberger, em seis locais distintos, com-
preendendo as localidades do Distrito de Cacau Pirêra e re-
gião do rio Ariaú, utilizando-se para tal de dois resistivíme-
tros portáteis (Megger e Syscal Rl).

Os resultados dessas sondagens permitiram identificar di-
ferenças marcantes entre a magnitude das resistividades elétri-
cas relacionadas a depósitos argilosos quaternários, com valo-
res inferiores a 100 W.m, comparados com aquelas relativas a
Formação Alter do Chão, onde os valores de resistividade apa-
rente apresentam-se freqüentemente superiores a 200 W.m.
Valores de resistividade elétrica superiores a 400W.m, no âm-
bito destes depósitos, estão relacionados a presença de materi-
ais arenosos, assim como a níveis lateríticos (concreções fer-
ruginosas), que são empregados na mistura para dar a colora-
ção avermelhada aos produtos finais. Todavia, teve-se cautela
na análise da espessura dos corpos argilosos quaternários, uma
vez que suas baixas resistividades podem mascarar a determi-
nação desse parâmetro.

Dessa forma verificou-se que as características geoelé-
tricas (resistividade elétrica) podem ser utilizadas, com bas-
tante eficiência, na identificação das características estrati-
gráficas e delimitação entre corpos argilosos quaternários e
mais antigos.
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ANÁLISE DA MICROFAUNA DE FORAMINíFEROS PLANCTÔNICOS DO TESTEMUNHO MC S-F,
CRUZEIRO KNORR 159-5 (SUL DO PLATÔ DE SÃO PAULO).

Rodrigo da Costa Portilho Ramosl,2;Aristóteles de Moraes Rios-Netto'
'Laboratório de Micropaleontologia (LabMicro)/Depto. de Geologia/IGEO/UFRJ
2Escolade CiênciasBiológicas/UNI-RIO

o Platô de São Paulo é uma feição geomorfológica localiza-
da na margem continental sudeste brasileira, entre as latitudes
21° e 28° S, limitado a Oeste e a Leste pelas isóbatas de 2.000 e
3.200 metros, respectivamente. Sua área total é de aproximada-
mente 300.000 km2, com declividade média de 0,6°. O platô de
São Paulo está em continuidade estrutural e estratigráfica com a
bacia de Santos, uma das mais promissoras bacias marginais
brasileiras, em termos de hidrocarbonetos. Entender a dinâmica
atual da sedimentação e da circulação de águas em uma região
como o platô de São Paulo permite desenvolver modelos ocea-
nográficos que podem ser aplicados ao passado geológico, pos-
sibilitando um melhor entendimento da evolução do Atlântico, e
consequentemente, da geohistória de nossas bacias sedimenta-
res.

O material em análise é proveniente do muIti-testemunho
MC 5-F, coletado em outubro de 1998, em um ponto localizado
a 26° 40,46' S e 43° 29,55' W, sob lâmina d'água de 2.477
metros, durante o cruzeiro científico KNORR 159-5 (WHOI -
Woods Hole Oceanographic Institution, EUA). Na perfuração
foi utilizado um muIti-testemunhador de gravidade, que coleta
oito réplicas simultâneas de 20 cm de comprimento em cada
ponto amostrado. Para o presente estudo, um das réplicas do
testemunho MC 5-F foi subamostrado seguidamente em inter-
valos de 1 cm, num total de 20 subamostras. Em laboratório, as
subamostras foram lavadas sob água corrente, em peneira com

malha 0.125 mm e, posteriormente, secadas sob temperatura
ambiente. Cada subamostra foi quarteada para triagem e conta-
gem de cerca 100 espécimens de foraminíferos, que foram ana-
lisados sob estereomicroscópio, com aumento máximo de 66 x.

Os resultados desse estudo indicam que os sedimentos do
testemunho MC 5-F foram depositados durante o Holoceno, o
que é evidenciado pela presença de globorotaliajimbriata, for-
ma exclusiva do Holoceno, na subamostra da base do testemu-
nho (19 - 20 cm). A percentagem de globorotálias menardifor-
mes entre 1 % e 2 % nas amostras mais inferiores indica que
todo o intervalo estratigráfico representado pelo testemunho MC
5-F corresponde à biozona Zl, de M. A. Vicalvi (1999, Zonea-
mento Bioestratigráfico e Paleoclimático do Quartenário Supe-
rior do Talude da Bacia de Campos e Platô de São Paulo Adja-
cente, com Base em Foraminíferos Planctônicos

, Tese D.Sc. , PPGG/UFRJ) tendo sido depositado em um
ambiente de águas quentes.

Essa pesquisa faz parte do projeto "Evolução da Planície
Costeira e Plataforma Continental Brasileira" (SIGMA/UFRJ
n° 4534), e os resultados serão integrados aos estudos que vem
sendo realizados em outros multi-testemunhos e testemunhos
mais longos coletados no mesmo cruzeÍl;o.

Trabalho realizado no Laboratório de Micropaleontologia/
DGL/IGEO/UFRJ (LabMicro), com apoio da FUJB, FAPERJ e
Fundação CCMN.

REATIVAÇÃO HOLOCÊNICA DE ZONAS DE CISALHAMENTO PROTEROZÓICAS DO SUDESTE DO BRASIL

Claudio Riccomini' & Silvio Takashi Hiruma2

'Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, Rua do Lago 562,05508-900, São Paulo, SP, e-mail: riccomin@usp.br e
bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq;
2Jnstituto Geológico, SMA, São Paulo, Sp, e-mail: hiruma@igeologico.sp.gov.br.

Trabalho realizado com auxílio da FAPESP (Processos 93/00633-8 e 96/08239-5)

A região sudeste do Brasil é recortada por densa trama de.
zonas de cisalhamento transcorrentes de idade proterozóica, com
direção NE a ENE e extensão superior a 800 km. Algumas des-
sas zonas de cisalhamento foram reativadas durante o Terciário
(Paleógeno), com caráter normal, ensejando a instalação do Rift
Continental do Sudeste do Brasil - RCSB. Essas falhas sofre-
ram reativações posteriores, durante o Neógeno e o Quaterná-
rio, ao longo das bordas das bacias de São Paulo, Taubaté e Re-
sende, integrantes do RCSB, bem como nos planaltos adjacen-
tes soerguidos, entre os quais o de Campos do Jordão.

No limite entre o Pleistoceno e o Holoceno, as zonas de
cisalhamento do Jaguari, Parateí, Ribeirão da Serra, Jundiuvi-
ra, Pinheiros, Alto da Fartura e Queluz comportaram-se como
falhas transcorrentes dextrais reversas, ao longo das quais ocor-
reu o cavalgamento de blocos de rochas do embasamento so-
bre depósitos sedimentares terciários e quaternários. Paleos-
solos com idades compreendidas entre 21.660+270 e 14.260+70
anos AP, assim como linhas-de-seixos sobrepostas, foram sec-
cionados por falhas reativadas ao longo da Zona de Cisalha-
mento de Jundiuvira.

No Holoceno ocorreram ainda duas outras fases de movi-
mentações tectônicas. Na primeira as antigas zonas de cisalha-

mento foram reativadas como falhas transcorrentes sinistrais,
sobre as quais instalaram-se pequenos grabens com deposição
aluvial. Falhas normais associadas, mais recentes do que as di-
recionais da fase anterior, seccionaram linhas-de-seixos e a por-
ção basal de paleossolos, estes com idades entre 9.250+ 170 e
8.630+80 anos AP. Na fase mais jovem desenvolveram-se jun-
tas neotectônicas, dispostas ao longo do traçado das zonas de
cisalhamento. Um paleossolo datado de 10.240+120 anos AP,
situado sobre a Zona de Cisalhamento de Queluz, bem como um
.depósito rico em matéria orgânica, com idade ainda preliminar
de 3.410+80 anos AP, sobre a Zona de Cisalhamento de Jundiu-
vira, foram cortados por estruturas deste evento mais jovem.

A análise de paleotensões indicou que o evento do limite
Pleistoceno-Holoceno relaciona-se a um regime transcorrente,
com compressão NW -SE, o evento holocênico mais antigo a um
regime de distensão com direção E-W, e o mais novo a um regi-
me compressivo de direção NW-SE a E-W. O regime de disten-
são pode representar o relaxamento superficial de esforços num
contexto geral compressivo. Efeitos da topografia ou até mes-
mo da elevação do nível relativo do mar após o término da gla-
ciação pleistocênica parecem ter contribuído para a rápida aIter-
'nância nos campos de esforços na região durante o Holoceno.
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COMPARTIMENTAÇÃO DABAíA DE GUANABARA,RJ, COMBASE EMPADRÕESDE DIVERSIDADEE
DOMINÂNCIADE FORAMINíFEROSBENTÔNICOS

.

Antonio Enrique Sayão Sanjinésl, Claudia Gutterres Vilelal, José Antonio Baptista Neto2
IDepartamento de Geologia, IGEO, CCMN, Universidade Federal do Rio de Janeiro
2Departamentode Geografia- FFP/UERJ,Departamentode Geologia- Lagemar/UFF
E-mail: a_sayao@yahoo.com.br;vilela@geologia.ufrj.br

A Baía de Guanabara, localizada entre as cidades do Rio de
Janeiro e Niterói, é um ambiente estuarino que vem sofrendo
conseqüências significativas com a grande quantidade de deje-
tos domésticos e industriais nela despejados todos os dias. A
partir da análise de 43 amostras de sedimentos de fundo, foram
determinadas associações de foraminíferos bentônicos recentes
da Baía de Guanabara. As associações de foraminíferos apre-
sentaram uma diversidade diferenciada de acordo com regiões
da baía, assim como algumas espécies se destacaram quanto a
sua dominância em determinados pontos coletados. Com base
nos padrões de diversidade e na distribuição das espécies domi-
nantes Ammonia tepida, Buliminella elegantissima e Quinque-
loculina seminulum, a baía foi compartimentada em três regi-
ões: entrada, ao sul; região central, entre a praia de Boa Viagem

(Niterói), o Aeroporto Santos Dumont (Rio) e a Ilha do Gover-
nador; e fundo, entre a Ilha do Governador e o norte da baía. A
entrada caracterizou-se pela maior diversidade e pela baixa abun-
dância das espécies dominantes, com um pequeno destaque para
a Q. seminulum. A região central apresentou uma diversidade
intermediária, porém muito mais baixa que a da entrada, com
destaque para as espécies A. tepida e B. elegantissima. No fun-
do, a diversidade foi a mais baixa encontrada, porém esta região
apresentou a maior abundância para todas as três espécies do-
minantes. O resultado encontrado foi o esperado, pois essas es-
pécies são referências para ambientes confinados e sob estresse,
confirmando os foraminíferos bentônicos como ferramenta de
poluição ambienta!.

Apoio: FAPERJ

TECTÔNICA QUATERNÁRIA E A FORMAÇÃO DOS LAGOS DA REGIÃO
DO MÉDIO VALE DO RIO DOCE, MINAS GERAIS.

Roseane Ribeiro Sarges* & Claudio Limeira Mello**
*(Depto. de Geologia/UFRJ) rsarges@geologia.ufr}.br
**(Depto. de Geologia/UFRJ) limeira@geologia.ufrj.br

A região do Médio Vale do Rio Doce, situada na porção cen-
tro-leste do estado de Minas Gerais, destaca-se pela ocorrência de
um sistema lacustre composto por cerca de uma centena de lagos,
desenvolvido no interior da Depressão Interplanáltica do Rio Doce.
Esta região foi afetada por movimentações tectônicas ao longo do
Cenozóico, que mostram-se refletidas na morfologia e na evolu-
ção sedimentar, sendo exemplificadas por desnivelamento de uma
superficie de aplainamento, entulhamento de vales associado ao
desenvolvimento de expressivas rampas de alúvio-colúvio e ter-
raços de acumulação, inflexões e mudanças abruptas de canais
fluviais. São reconhecidas três fases tectônicas principais: fase
transcorrente sinistral EW, implantada no Plio-Pleistoceno; fase
transcorrente destral EW, atuante a partir do final do Pleistoceno;
fase extensional NW -SE, implantada no Holoceno médio. Funda-
mentando-se em estudos sísmicos, associados a estudos estrati-
gráficos e estruturais em depósitos sedimentares cenozóicos, bus-
cou-se reconhecer a relação entre a morfologia de fundo dos la-
gos e a tectônica quaternária da região. Foram investigados com

esta finalidade os lagos Dom Helvécio, Barra, Jacaré, Aguapé,
Água Clara, Patos e Santa Helena. Em todos os lagos estudados,

observou-se a existência de desnivelamentos batimétricos que
puderam ser correlacionados a estruturas com orientação NE-SW.
Nas proximidades da cabeceira da lagoa Aguapé, foi possível re-
lacionar o desnivelamento batimétrico desta lagoa a uma falha
normal com atitude N35E/54SE, que afeta sedimentos cenozói-
cos e foi gerada pelo regime de esforços extensivos NW -SE. Esta
falha possui grande expressão na área investigada, estando asso-
ciada a um lineamento que condiciona aprofundamentos abrup-
tos dos lagos Aguapé, Água Verde e Dom Helvéclo. Consideran-
do-se os desnivelamentos nos fundos dos lagos estudados e a as-
sociação destes aos falhamentos normais NE-SW, admite-se que
a movimentação tectônica de caráter extensiva NW afetou a rede
de drenagem da região, promovendo rearranjos nos canais princi-
pais e desnivelamentos e basculamentos nos leitos dos canais tri-
butários, que funcionaram como barragens, gerando desta forma
os lagos.

CONTEXTUALlZAÇÃO ARQUEOLÓGICA EM AMBIENTES DE ALTA ENERGIA NO LITORAL
SUL CATARINENSE: O CASO DO SAMBAQUI DA AMIZADE [SC- JAG. 56]

Alceri Luiz Schiavini

Estudante do Departamento de Geologia e Paleontologia do Museu Nacional / UFRJ

O presente Estudo tem por finalidade mostrar, através de
uma série de cromos, a inserção de um sítio arqueológico, o
Sambaqui da Amizade [ SC- Jag. 56 ] dentro di: um contexto
paleo ambiental de alta energia.

É através desta contextualização paleo ambiental pontual que
pretende se compreender a vinculação implícita entre os Len-
çois Conchíferos Naturais [ LCN ] e os Sítios Arqueológicos,

mais precisamente os sambaquis, no Litoral Sul Catarinense,
Municípios de Jaguaruna e Tubarão. E concomitantemente evi-
denciar que' este sambaqui submerso possivelmente serviu de
paradigma para o restante da ocupação pré histórica na região.
A perspectiva exposta neste Estudo é puramente arqueológica
mesmo que venha utilizar-se de conceitos tão caros a geologia,
por exemplo transgressão do nível do mar.
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TECTÔNICA CENOZÓICA DA REGIÃO DE URUCU . FOLHA COARI, ESTADO DO AMAZONAS

Clauzionor Lima da Silva '; Jairo Roberto Jimenez-Rueda, Solange dos Santos Costa3 e Maurício da Silva Borges4

1- Univ, do Amazonas IGCE-UNESP; j - IGCE-UNESP; 3 - Univ. do Amzonas/IG-UNICAMP; 4 - Univ. Federal do Pará

A compartimentação neotectônica da região de Coari, re-
gião da província petrolífera do Urucu - Estado do Amazonas,
demonstra um quadro morfotectônico com implicações diretas
no sistema de drenagem, distribuição de sedimentos quaternári-
os aluviais; coberturas de alteração intempérica e, sobretudo, na
dinâmica da paisagem daquele setor amazônico.

Essa região situa-se na Bacia do Solimões, Folha Coari
(1:250.000), onde predomina sedimentos, argilitos e siltitos, mio-
pliocênicos da Formação Solimões e por sedimentos quatemários
aluviais ao longo de rios. A Formação Solimões situa-se em super-
ficies colinosas, cujo relevo são colinas amplas com topo tabulares,
fortemente dissecadas, e possui altitude não superior a 100 metros,
distribuindo-se amplamente em toda a região. Os sedimentos qua-
temários estão em cotas da ordem de 20 a 30m, e encontram-se em
planícies aluviais assimétricas, sob a forma de diques longitudinais
e barras de meandro, principalmente no rio Solimões.

O sistema de drenagem dessa região apresenta diversas fei-
ções anômalas associadas a importantes lineamentos que condi-
cionam a formação de meandros e curvas anômalas, inflexões,
assimetria de canal e formação de lagos. Os principais padrões
de drenagens, classificados como padrões modificados, são os
seguintes: subdendrítico, em blocos com suave basculamento;
paralelo, associados aos lineamentos estruturais; treliça e retan-
gulares, típicos de zonas de falhas e/ou escarpas de falhas.

A região de Coari é marcada pela confluência dos rios Arauá,
Urucu e Coari que se encontram represados e formam um extenso
lago em frente à cidade de Coari. O Lago de Coari, como é conhecido
na região, é resultante de processo tectónico moderno associado à
interseção de falhas ENE-WSW, que firnciona como normal-oblíquo
com mergulho para noroeste, com falhas transcorrente dextral N-S.
A conseqüente migração do rio Solimões de nordeste para sudoeste,
resultou no represamento da foz dos rios Arauá, Coari e Urucu, aflu-
entes do Solimões.

As margens esquerdas dos rios Urucu e Coari, ambos com dire-
ção NE-SW, são íngreme e são reflexos de abatimento de blocos
ligados à falhas inversas segundo essa direção, cujo mergulho é para
noroeste. Os Lineamentos E-W controlam os segmentos de primeira
ordem e condicionam vários segmentos ao longo dos rios, como por
exemplo o rio Arauá. Tais feições geralmente funcionam como trans-
corrências dextrais e estão ligadas ao binário principal que controla a
tectónica regional. Os segmentos N-S, que aparecem controlando
segmentos de alguns rios, como o Mamiá a leste de Coari, são nota-
dos pelas suaves inflexões nos rios principalmente a oeste da área em
questão. Tais inflexões permitem supor que tais estruturas sejam fa-
lhas dextrais que promoveram a ruptura de blocos. No entanto, atra-
vés dos lineamentos NW -SE é que se desenvolvem os principais aba-
timentos normais. O quadro tectônico dessa região é compatível com
o modelo neotectônico regional da região amazônica.

DISTINÇÃO ENTRE ESTRUTURAS CALCÁRIAS E ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO DE CONSTRUÇÕES
ESTROMATOlÍTICAS NA LAGOA SALGADA, RIO DE JANEIRO, BRASIL.

Silva e Silva, L. H. '; Srivastava, N.K. 2; Carvalhal. S.B. V?; Alves, S.A.P.M.N. 3; Andrade, M.M. 3; Silva, A. C C 4; Faruolo,

T.CL.M!; Damazio, CM.4 & Shimizu, V.T.A!.
'Depto. de Ciências Naturais-UNIRIa; 2Depto. de Geologia-UFRN; 3Bolsista de Iniciação Científica-UNIRIa; 4Estagiária do
Laboratório de Taxonomia Algal (LABIOTAL)-UNIRIO. Ihermida@uol.com.br.

A Lagoa Salgada localiza-se a 21°54'1O"S e 41°00'30"W,
entre os Municípios de Campos dos Goytacazes e de São João
da Barra, ao norte do Estado do Rio de Janeiro. As estruturas
calcárias presentes na área são rizólitos, oncólitos, trombólitos,
esteiras microbianas e estromatólitos. Os rizólitos (icnofósseis)
são estruturas atiladas, cilíndricas, em forma de tubo, com com-
primento médio de 10,17 mm, exemplares variando em tama-
nho de 6,00 a 17,50 mm e diâmetro médio de 2,00 mm. Os on-
cólitos (estruturas microbianas) ocorrem associados aos estro-
matólitos e possuem forma de esférica a elíptica, até irregular,
com diâmetro médio de 14,90 mm, exemplares variando em ta-
manho de 9,50 a 23,50 mm. Os trombólitos, também estruturas
microbianas, são comuns na área, muito similares aos estroma-
tólitos, porém não apresentam laminações definidas. Possuem
tamanho médio de 12,30 cm, comprimento médio de 15,12 cm e
largura média 11,64 cm. Foram verificados os três estágios de
desenvolvimentos dos estromatólitos: esteiras microbianas, es-
tromatólitos planares e estromatólitos individuais e contínuos.
As esteiras microbianas (primeiro estágio) são coesas ou incon-
solidadas e muitas vezes constituídas por pequenas placas isola-
das arredondadas, resultantes da complexa interação entre os
sedimentos e a composição microbiana. Possuem espessura
média de 20 centímetros e acomodam-se sobre sedimentos fi-
nos como silte e argila. Estas esteiras, situadas na região de in-
framaré, periodicamente ficam expostas devido ao período de
seca da lagoa. Identificou-se quatro formas de esteiras: em bo-
lha, lisas, tufadas e em placas poligonais. Os estromatólitos es-
tratiformes (segundo estágio), de composição microbiana, con-
sistem de placas poligonais com espessura média de 2,8 mm e
comprimento de 29,76 cm, e crescem horizontalmente. Possu-

em coloração do cinza até o branco, podendo apresentar man-
chas avermelhadas ou esverdeadas. Estão dispersos na região
de entremaré. Os estromatólitos individuais e contínuos (tercei-
ro estágio) são corpos litificados estratificados com laminações
alternadas de carbonato de cálcio (claras) e matéria orgânica (es-
curas). As camadas escuras correspondem ao crescimento da flora
microbiana durante os períodos de cheia e as claras equivalem
ao período de vazante da lagoa concomitante ao final do meta-
bolismo microbiano. Os estromatólitos domais (bioherma) são
porosos, cimentados densamente na porção externa e friáveis
internamente. Os colunares são subcilíndricos e se expandem
em relação ao ápice. Os estromatólitos lateralmente contínuos
(biostroma) ocorrem em forma tabular e domal, com profundi-
dade média de 55 cm podem ser observados entre camadas arc-
no-argilosas, onde ocorrem restos esqueletais principalmente de
gastrópodes e biválvios. Datação com CI4 dos estromatólitos
apontam a idade de 2500 A.P.. As esteiras são prccursoras dos
estromatólitos, logo são formadas anteriormente aos estromató-
litos estratiformes no registro geológico. Existe uma relação in-
trínseca entre a comunidade de cianoficeas e a morfologia das
esteiras microbianas. Os estromatólitos são esteiras microbia-
nas litificadas. As camadas das esteiras são equivalentes as la-
minações que ocorrem nas construções estromatolíticas. A mor-
fologia dos estromatólitos pode se alterar de acordo com o am-
biente de sedimentação. O desenvolvimento atual destas estru-
turas em ambientes de águas rasas, evaporação intensa, alto ín-
dice de ventos, baixo índice pluviométrico, taxa elevada de car-
bonato de cálcio e com comunidade de cianoficeas significati-
va, demonstra quc tais condições ocorreram no passado, ondc
são encontradas construções semelhantes.
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TIPIFICAÇÃO E COMPOSiÇÃOPALEOBIOLÓGICA DAS ESTEIRAS MICROBIANAS DA LAGOA
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Silva e Silva. L. H. I; Carvalhal, S.B. V?; Alves, S.A.P.MN.2; Andrade, MM2; Silva, A.CC3; Faruolo, T.CL.M.3; Damazio, CM3

& Shimizu, V.T.A.3.
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A Lagoa Pemambuco é corpo aquático costeiro, situado à
leste da cidade de Araruama e a oeste da cidade de Cabo Frio,
no litoral nordeste do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Locali-
za-se entre as latitudes 22°55'31" e 22° 52'02" S e as longitudes
42°20'21" e 42°17'26" W. Esta lagoa tem sua origem ligada às
subidas sucessivas, relativamente recentes, do nível do mar. Es-
tes avanços foram responsáveis pelo aparecimento de duas séri-
es de cordões litorâneos arenosos, de idades diferentes entre 5.000
e 7.000 anos, que ocasionaram o aparecimento e o fechamento
de um sistema de pequenas lagoas existentes na região, no qual
a Lagoa Pemambuco está inserida. Apresenta fOO11atoalonga-
do, sendo constituída por pequenos bolsões separados por pon-
tas e faz parte do sistema lagunar de Araruama. Possui largura
máxima de 0,75 km e 5,0 km de comprimento, e caracteriza-se
por bacia hidrográfica praticamente ausente. A salinidade é ele-
vada devido à pequena extensão, pouca profundidade, mínimo
aporte de águas fluviais, baixa pluviosidade e alta incidência de
ventos Esta alta salinidade, cerca de 67,7 0/00'relaciona-se com a
evaporação maior que a precipitação e com a entrada de água na
lagoa, através de um canal na porção leste, com cerca de 300 m,
o qual comunica-se com Lagoa de Araruama, que também é hi-
persalina. Observou na região de inframaré a ocorrência de es-
teiras microbianas, na de entremarés estromatólitos estratifor-
mes e na de supramaré estromatólitos individuais. O estudo se
baseou em coletas realizadas durante a maré baixa, no período
de outubro de 2000 até a presente data. No laboratório o materi-
al foi preservado em solução neutra de f0O1101a 4%. As esteiras
microbianas possuem variação de cor, do cinza até o marron-

ave011elhado, e são inconsolidadas, coesas ou constituídas por
pequenas placas arredondadas. São ricas em matéria orgânica,
fOO11adaspor depósitos de cianoficeas e resultam da captação e
coalescência do sedimento, possuindo espessura média de 15
cm. Verificou-se também baixa taxa de oxigênio dissolvido ten-
do média de 4,05 mg/L, favorecendo o crescimento de espécies
microbiais. Aferiu-se pH médio de 8,41 e temperatura média da
água de 25,7° C. Nas esteiras foram identificadas 05 fOO11as:
lisa, laminada, em bolha, pustular e tufada. Quinze espécies de
cianoficeas de foram caracterizadas nestas esteiras: Aphanothe-
ce halophytica Hof et Frémy; Aphanothece saxicola Nãgeli;
Aphanothece stagnina (Spreng.) A. Braun; Aphanothece cas-
tagnei (Brébisson) Rabenhorst; Chroococcus minor Nãgeli;
Chroococcus turgidus Nãgeli; Calothrix crustacea Thuret; Bra-
chytrichia quoyi (Agardh) Bomet et Flahault; Microcoleus chtho-
noplastes Thuret ex Gomont; Microcoleus vaginatus (Vaucher)
Gomont; Phormidium komarovii Anissimova Schizothrix friesii
(Agardh) Gomont; Oscillatoria terebriformis f amphigranula-
ta (Agardh ex Gomont) Anagnostidis et Komárek; Leptolyngbya
komarovii (Anissimova) Anagnostidis et Komárek e Spirulina
subtitilíssima Kützing. As esteiras apresentam fOO11asalgais es-
féricas e filamentosas. Os tipos de talos de algumas espécies
dete011inamsua disposição no sedimento aparecendo então, for-
mas distintas de esteiras microbianas. Esta composição micro-
biana das esteiras adquiriu especialização e adaptação, devido à
pressão do meio. Tais condições garantiram a sobrevivência das
cianoficeas neste ambiente inóspito com elevadas taxas de sali-
nidade e alcalinidade.

NEOTECTÔNICA E SEDIMENTAÇÃO QUATERNÁRIA

NA CONFLUÊNCIA DOS RIOS NEGRO E SOLlMÕES, AMAZONAS

Emílio Alberto Amaral Soaresl & Claudio Riccomini2
IDepartamento de Geociências, Universidade do Amazonas, Campus Universitário, 69.077-000, Manaus, AM (esoares@fua.br)
2Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, Rua do Lago, 562,
05508-000 São Paulo, SP (riccomin@usp.br)

A área de confluência dos rios Negro e Solimões está inseri-
da no Planalto Dissecado Rio Trombetas-Rio Negro, de idade
neopleistocênica. Este planalto é sustentado por rochas cretá-
ceo-terciárias da FOO11ação Alter do Chão, sobre as quais desen-
volve-se extensa sedimentação fluvial quatemária, distribuída
predominantemente ao longo das calhas dos rios, suas atuais
planicies de inundação e áreas lacustres.

Grande parte da sedimentação quatemária está confinada em
deprcssões tectônicas (prováveis grabens) fOO11adas devido à
inclinação regional dos blocos no lado sul do rio Negro. Uma
das maiores depressões, orientada segundo NW-SE, contém de-
pósitos de terraços fluviais, fOO11adospela migração do Paraná
do Ariaú para nordeste. Os terraços mais antigos estão situados
em cotas mais altas, apresentam relevo de colinas e não são atin-
gidos pelas enchentes atuais. Os terraços mais novos represen-

tam depósitos de barras-em-pontal fOO11adospor acresção late-
ral e estão sujeitos à dinâmica atual dos rios. Movimentos neo-

tectônicos são responsáveis pelo basculamento dos blocos e in-
fluenciaram a migração do Paraná e/ou geraram desnivelamen-
tos topográficos que fOO11aramos terraços.

A existência de atividade neotectônica na região é também
evidenciada também pela inclinação de níveis de paleossolos da
FOO11açãoAlter do Chão e dos planos de estratificação dos de-
pósitos quatemários, que prelimina011ente,indicam rebaixamento
dos blocos em direção ao Rio Negro. No Rio Manacapuru os
depósitos quatemários apresentam camadas inclinadas até 10°,
que indicam basculamento de blocos ao longo do rio, no rumo
nordeste. Em toda a extensão, os depósitos mostram-se seccio-
nados por zonas de fraturas subverticais de direção NW, com
até 4 metros de espessura.

Prelimina011ente, as defo011ações verificadas estão sendo
relacionadas a um campo de esforços com compressão NW. Pro-
váveis falhas reversas, de direção NW, em investigação, podem
sugerir a vigência de esforços compressivos de direção NE.
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CARACTERIZAÇAO ESTRUTURAL GEOMÉTRICA DOS ALTOS ESTRUTURAIS DO PAU D' ALHO,

ARTEMIS E JIBÓiA- CENTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Maria Osvalneide Lucena Sousa *, Norberto Morales ** e Márcio Job Batista ***
* Pós graduando da UNESP, **

IGCE/DPM-UNESp, *** Graduando de Geologia da UNESP

Os altos estruturais da porção nordeste da Bacia do Paraná
no Estado de São Paulo, têm despertado interesse desde os pri-
meiros levantamentos geológicos para as pesquisas de petróleo,
no início e meados do século passado. O reconhecimento da
importância das falhas na sua organização geométrica e o estu-
do da história das atividades destas constituem importantes sub-
sídios para o entendimento da evolução tectônica da região.

O quadro geométrico das estruturas do Pau d' Alho, Artemis
e Jibóia é apresentado, com ênfase ao papel das falhas na sua
constituição.

A Estrutura do Pau d' Alho é composta por dois conjuntos
de falhas normais: um com abatimento do bloco SW e soergui-
mento da porção NE (porção SW da estrutura) e o outro com
abatimento do bloco NE (porção NE da estrutura). São reconhe-
cidas feições tipo horst e graben ao longo dos perfis tomando
mais evidente a tipologia de falha normal. As falhas apresentam
orientação preferencial NW -SE e NNW -SSE e secundariamente
orientação NE-SW. As falhas de orientação NW-SE correspon-
dem a um conjunto de falhas subparalelas com concentração de
mergulhos altos, em tomo de 70° a 85° para NE e SW. As falhas
transcorrentes, subordinadas, apresentam orientação preferen-
cial NE-SW com mergulhos altos, em tomo de 75° a 85° para
NW e sentido de movimento sinistral.

A Estrutura de Artemis apresenta pequenos planos de falhas
normais com orientação preferencial ENE-WSW e outra secun-
dária NW-SE. As falhas de orientação ENE-WSW correspon-
dem ao par conjugado de mergulhos altos em tomo de 80° a 85°

para SW. As falhas transcorrentes apresentam orientação entre
NW-SE e WNW-ESE com mergulhos altos para NE e NNE.

A Estrutura de Jibóia é formada por dois conjuntos de falhas:
o primeiro com falha normal NW-SE que promove o abatimento
a NE, nivelando blocos da Formação Corumbataí e Formação Pi-
rambóia. A outra falha limita a estrutura a SW (prolongamento da
Falha do Monte Branco), e promove o abatimento da porção Sw.
De modo geral, este conjunto de falhas promove o alçamento re-
lativo da porção central da estrutura. As falhas normais apresen-
tam orientação preferencial NW-SE com mergulhos altos (70° a
90°) até baixos (200a 32°) para SW e NE e secundariamente ori-
entação NNE-SSW e NE-SW. As falhas transcorrentes associa-
das apresentam orientação preferencial NW-SE com mergulhos
altos (75°a 90°) para SW e sentido de movimento dextral. As fa-
lhas inversas apresentam orientação preferencial NE-SW com
mergulhos que variam de baixo a alto (300a 90°) com caimento
principalmente para NW. Localmente são encontrados eixos de
dobras nas rochas da Formação Corumbataí de orientação NE-
SW paralela aos planos de falhas inversas.

A feição de maior destaque é a Falha do Monte Branco que
baliza os altos do Pau d' Alho e Jibóia, com grande diversidade
de estruturas ao longo de seu traço (variação de mergulho de
falhas normais, reconhecimento local de falhas transcorrentes,
forte mergulho dos traços de acamamento). Feições geomorfo-
lógicas de drenagem e de relevo associadas às falhas, e controle
na linha de afloramentos das coberturas sedimentares cenozói-
cos são indícios de atividade neotecônica.

A DATAÇÃO POR LUMINESCÊNCIA APLICADA À GEOCRONOLOGIA DO QUATERNÁRIO

Sonia Hatsue Tatumi
Faculdade de Tecnologia de São Paulo,FATEC-Sp, CEETEPS/ UNESP
Departamento do Ensino Geral
Praça Cel. Fernando Prestes, 30, cep.01124-060, São Paulo, tatumi@fatecsp.br

O presente trabalho pretende expor a metodologia envolvida
na coleta de amostras usadas na datação Luminescente. Serão
abordados também alguns conceitos teóricos que baseiam este
método. Atualmente as técnicas de datação por Termolumines-
cência (TL) e Luminescência Opticamente Estimulada (LOE) são
citadas na literatura como método de Datação por Luminescên-
cia. Este pode ser aplicado na geocronologia do Quatemário, pois
pode datar amostras de poucas centenas de anos até 106anos.

As amostras podem ser provenientes de dunas eólicas, colú-
vios, espeleotemas, solos, etc O método da datação por Lu-
minescência (TL/LOE) baseia-se no fato de que a intensidade
da TL/LOE, emitida por uma amostra, é proporcional à concen-
tração de estados metaestáveis no cristal (defeitos e impurezas),
esta, por sua vez, será proporcional ao tempo em que o cristal
ficou exposto à radiação ionizante. Na natureza o cristal pode
receber dose de radiação ionizante advinda da radiação cósmica
e de materiais radioativos que se encontram ao seu redor no solo.

A idade da amostra pode ser encontrada através da equação:
I = P/Da, onde I é a idade, P é a paleodose, isto é, a dose de
radiação ionizante acumulada na amostra, P pode ser determi-
nada através de medidas de TL ou de LOE e Da é a dose anual
da radiação ionizante do local em que a amostra foi encontrada.
A Da é determinada através da soma das doses anuais relativas
a partícula-b, a radiação-g e os raios cósmicos; geralmente usa-
se os espectros da radiação-g, de cada amostra, para determinar
as concentrações dos isótopos radioativos 235U,238U, 232Th e 4°K,
com essas concentrações podemos avaliar as contribuições, na
forma de dose, da partícula-b e da radiação-g. A contribuição
dos raios cósmicos deve ser medida no local, geralmente é em

tomo de 180mGy/ano.
Tanto na TL como na LOE os cristais principais usados são

o quartzo, o feldspato e os carbonatos em geral. Estes são utili-
zados na forma de grãos após passarem por um longo processo
químico de limpeza e seleção granulométrica. Todo o processo,
desde a coleta no campo, deve ser feita sem a presença de luz
solar ou artificial. No laboratório as amostras são preparadas e
medidas sob luz vermelha, pois a luz solar afeta os centros emis-
sores da TL/LOE.

As amostras devem ser encaminhadas sem manipulação pré-
via para o laboratório, por exemplo, se a amostra contém água,
deverá ser enviada com a água; pois o conteúdo de água na amos-
tra interfere no cálculo da Da e este deverá ser corrigido na
fórmula. A amostra deve, se possível, ser coletada em um local
homogêneo sem falhas, fissuras, penetrações, camadas concen-
tradas de materiais pesados, etc... e distantes pelo menos 30cm
dessas ocorrências. Além disso deve ser retirada de um ponto
no mínimo à distância 30cm da superficie exterior. Esta distân-
cia deve ser mantida para evitamos aquelas que sofreram irradi-
ação não homogênea no tempo e espaço.

A TL é emitida pelo aquecimento da amostra e a LOE por
uma excitação ótica. A TL pode ser retirada por aquecimento ou
reduzida a um valor residual por exposição à luz solar (16 horas
aproximadamente) e a LOE é retirada por exposição à luz solar
(alguns minutos). Desta forma a LOE é mais usada em amostras
que sofreram uma deposição rápida no pretérito. A TL pode ser
aplicada em sedimentos coletados em dunas eólicas fixas, onde
os grãos são expostos durante mais tempo à luz solar.

Trabalho parcialmente financiado pela FAPESP.
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DATAÇÃO LUMINESCENTE DE PALEODUNAS, LOCALIZADAS NA BACIA DO RIO NEGRO, AMAZONAS

Sonia Hatsue Tatumi(1), Márcio Yee(1),Arnaldo Carneiro Filho(2) e Dominique Schwartz(3)
(I)Faculdade de Tecnologia de São Paulo,FATEC-Sp, Praça Cel. Fernando Prestes, 30, 01l24-060,Sp,Brasil
(2)INPA-CPEC, cxpostal478 Manaus, Brasil 69011-830

(3!CEREG-ULp, 3 Rue de I 'Argonne Strasbourg França 67000

Os sedimentos retirados de dunas eólicas localizadas na ba-
cia do rio Negro, Amazonas, foram datadas por Termolumines-
cência (TL) através dos métodos de doses adicionais e de rege-
neração total (Aitken, 1998). As idades foram comparadas com
os obtidos pelo método da Luminescência Opticamente Estimu-
lada (LOE).

Em todos os métodos foram empregados a TL e a LOE do
cristal de quartzo, selecionado através de tratamento químico
com HF 20% - 45min, HCl 20% - 3 horas e SPT, foi feito tam-
bém uma separação granulométrica do sedimento (88-l80mm).
Usou-se o protocolo de alíquotas múltiplas nos dois métodos e
as amostras foram irradiadas com radiação-g de uma fonte de
60COdo lPEN-CNEN/SP.

As medidas de TL foram efetuadas com um Leitor TL/LOE
automated systems, modelll OO-series da Daybreak Nuclear and
Medical Systems lnc, com os filtros ópticos Schott BG-39 e o
Kopp 7-59, e a taxa de aquecimento usada foi de 10°C/s. As

medidas de LOE foram feitas com o mesmo equipamento, mas
com o uso do filtro UG-ll para a detecção da LOE, a luz usada
como fonte de excitação era verde, com comprimento de onda
5lOnm. Foi feito um teste inicial medindo a LOE de feldspato e
não foi observada a presença deste cristal.

As concentrações de isótopos radioativos contidos nas amos-
tras foram determinada através de espectroscopia-g, com um lns-
pector portable workstation da Canberra, contendo blindagem e

o detetor de Nal-(Tl), modelo 802-2 x 0,5 e cristal com dimen-
sões de 5lxl3mm. Cada amostra ficou submetida à análise du-

rante 1 semana e a massa usada foi de aproximadamente 100g.
Antes das medidas as amostras foram mantidas compactadas
em porta amostra de acrílico e fechado durante I semana, para o
estabelecimento do equilíbrio do radônio (Z2°Rn).

°
campo de dunas é formado por diversos campos de pale-

odunas interconectados, cobrindo uma área estimada de 300km2
(1"S-3°,6l-63°W).

Quatorze amostras foram coletadas em diferentes profundi-
dades, variando de 50 a 300cm. As concentrações de isótopos
radioativos nos sedimentos foram determinadas através de es-
pectroscopia gama, observou-se concentrações baixas em tomo
de: 0,33-0,88ppm de 232Th,O,l8-0,60ppm de 238U-~235Ue valores
desprezíveis de K20.

As idades dos sedimentos variaram de 7.800 a 32.600 anos
BP, mas isto não garante que a ação eólica perdurou durante
todo este período. Conhecendo as variações climáticas globais
atribuídas a este período é bastante provável que estes eventos
eólicos tenham sido intermitentes. A presença de campos de
dunas eólicas sugere que durante o Pleniglacial e parte do Holo-
ceno, a região noroeste da Amazônia tenha sido submetida à
condições climáticas mais secas e sazonais que as atuais.

REFERÊNCIAS
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University Press Inc.
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A investigação dos processos tectônicos e erosivos atuantes
na porção continental emersa adjacente a bacias sedimentares
de margem continental passiva constitui um importante suporte
para o melhor entendimento da evolução sedimentar e estrutural
da bacia. Reativações tectônicas ao longo de descontinuidades
do embasamento constituem locais preferenciais para falhamen-
tos mais novos, configurando áreas de interesse para hidrocar-
bonetos, tendo em vista a possível formação de armadilhas es-
truturais (trapas estruturais), assim como possíveis condicio-
nantes na migração de óleo em um reservatório. Baseado na aná-
lise morfotectônica da região continental emersa adjacente à bacia
de Campos, foi identificado um padrão de formas rômbicas na
compartimentação do relevo, segundo estruturas de direção NE
e E-W, fortemente' segmentado por estruturas de direção NW,
que apresentam uma notável extensão, desde o interior conti-
nental até a margem oceânica.

°
trabalho aqui apresentado tem

como objetivo discutir os aspectos relacionados à reativação tec-
tônica das estruturas de direção NW durante o Cenozóico ao
longo da margem continental da bacia de Campos. Dentro das
etapas de trabalho realizadas, foi produzido um mapa de linea-
mentos estruturais, utilizando base topográfica na escala de

1:500.000. Ao longo dos principais lineamentos identificados,
foram coletados, em trabalhos de campo, dados estratigráficos e
estruturais. Seções estratigráficas expondo sedimentos cenozói-
cos afetados por falhas foram interpretadas com o auxílio de
fotomosaicos. Os dados estruturais coletados em campo foram
tratados utilizando o método dos diedros retos, para a identifica-
ção dos campos de esforços tectônicos. Nos resultados obtidos,
foi identificado um significativo predomínio de estruturas (jun-
tas e falhas) de direção principal NW, afetando os sedimentos
terciários da Formação Barreiras e os sedimentos cenozóicos na
região do baixo vale do rio Paraíba do Sul. Essas estruturas fo-
ram relacionadas a um regime tectônico de transcorrência dex-
trai (TD), considerado de idade Pleistoceno final/Holoceno, de
acordo com trabalhos sobre a evolução tectônica cenozóica do
Sudeste do Brasil. Esta estruturação NW parece condicionar,
ainda, a sedimentação na região do delta do rio Paraíba do Sul,
com implicações recentes na mudança no aporte sedimentar para
a bacia de Campos.

Este estudo encontra-se inserido no projeto FINEP-
CTPETRO-UFRJ/ No. 65.00.0405.00 e no programa de for-
mação de recursos humanos PRH18-ANP/UFRJ.
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EVIDÊNCIAS DE NEOTECTÔNICA NA ILHA DE SANTA CATARINA E ÁREA CONTINENTAL ADJACENTE. SC

Edison Ramos Tomazzoli
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A Ilha de Santa Catarina e área continental adjacente são
constituídos por maciços de rochas graníticas e vulcanoclásti-
cas com idade neoproterozóica, cortados por um enxame de di-
ques básicos mesozóicos e interligados por áreas de sedimenta-
ção quatemária.

Recentes trabalhos mostraram, na região, a presença de di-
versos feixes de falhas e fraturas de direções: Noo-20oE;N65°-
80oE; N30o-50oW e E-W, originados a partir de tectônica neo-

proterozóica reativada no mesozóico. Admite-se as atividades
neotectônicas como resultantes da reativação de alguns destes
jogos de falhas e fraturas.

A primeira evidência relaciona-se a uma feição de barra-
mento de vale, no Rio da Vargem do Braço, município de Santo
Amaro da Imperatriz, Serra do Tabuleiro (Tomazzoli & Pelle-
rin, 2001). O vale do Rio da Vargem do Braço segue na direção
N45°E, Após a confluên~ia com o Rio Vermelho, seu afluente
da margem direita, apresenta-se subitamente bloqueado por es-
carpas de falha de direção N800E que delimitam blocos soergui-
dos com mesma direção, formando uma faixa soerguida de, em
média, 2 Km de largura. O rio é então desviado de seu vale natu-
ral, para seguir; escavando novo leito, diretamente sobre rochas
graníticas, até alcançar o Rio Cubatão, do qual é tributário. Os
depósitos aluvionares, representados por terraços e cones aluvi-
ais correm somente a montante deste ponto de bloqueio. São
bastante largos e esta geometria parece evidenciar que foram
formados num penodo em que o rio encontava-se represado pela
reativação destas falhas, no Quatemário.

A segunda evidência relaciona-se à presença de vales sus-
pensos no topo dos maciços graníticos na Ilha de Santa Catari-

na, limitados por escarpas de falha de direção E-W. Estes vales,
retilíneos e alinhados segundo a direção NNE, evoluíram, no
Quatemário, a partir de alvéolos de alteração entalhados no topo
do maciço granítico, controlados por falhas e fraturas de direção
NlOo-20oE (Tomazzoli & Pellerin, 200Ia). Nas localidades de
Sertão do Peri, Rio Tavares e Costa da Lagoa, estes vales sus-
pensos, com eixos de drenagem com gradiente muito baixo, são
interceptados por escarpas de falhas E-W com várias dezenas
de metros de desnível, originando cachoeiras, fato este interpre-
tado como rejuvenescimento de relevo ocasionado pela reativa-
ção quatemária destas falhas.

Uma terceira evidência de neotectônica relaciona-se a uma
feição de alinhamento E-W da linha de costa, que intercepta
beach ridges quatemárias na Praia do Sonho, município de Pa-
lhoça. Esta feição não foi, até o momento, estudada de forma
mais detalhada e conclusiva. Porém, o fato deste alinhamento
exibir continuidade com alinhamentos tectônicos E-W, a leste,
no sul da Ilha de Santa Catarina e, a oeste, na Serra do Cambire-
Ia, os quais, por secionarem vales suspensos, apresentam evi-
dências mais conclusivas de reativações neotectônicas, permite
supor origem tectônica quatemária para esta feição.
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PETROGRAFIA DOS "BEACH ROCKS" DA DESMBOCADURA DO RIO POTENGI, RN
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Foram realizados estudos petrográficos em amostras de "be-
ach rocks" coletadas na desembocadura do Rio Potengi, na ci-
dade de Natal-RN. As amostras foram coletadas de três locali-
dades diferentes, mas próximas uma das outras, conhecidas
como: "Baixinha" (amostras B, D e E), "Bicuda" (amostras C e
F) e "Arenito em Formação"(amostra A). De cada localidade as
amostras coletadas situam-se nas partes basais a média (aproxi-
madamente 10m de profundidade, amostras A, B e C) e superi-
or (aproximadamente 6 m de profundidade, amostras D, E e F)
dos corpos arenosos.

As lâminas petrográficas dos arenitos foram examinadas e
fotografadas no microscópio petrográfico (aumentos 4x, 10x e
40x).

Todas as amostras estudadas apresentaram uma dominância
de grãos de quartzo monocristalinos, subangulosos a subarre-
dondados, poucos são policristalinos. O tamanho dos grãos de
quartzo variam de 3,2 a 0,12 mm. Os grãos não se tocam e estão

recobertos por cimento carbonático. Secundariamente são en-
contrados grãos de feldspatos (plagioclásio e microclina) e mica
(muscovita). Os minerais acessórios encontrados foram: zircão,
turmalina e opacos.

Foram evidenciados, também, fragmentos de conchas (gas-
trópode, braquiópode, foraminífero), restos algálicos (Lithom-
niun)

O cimento carbonático é dominantemente de aragonita e
calcita magnesiana. Apresentam texturas aciculares, fibroradi-
ais e isopáquicas. Em alguns grãos ocorre uma película micriti-
ca marrom a cmza.

As porosidades encontradas nos "beach rocks" estudados
foram principalmente interpartícula e secundariamente intrapar-
tícula.

As informações obtidas dos estudos petrográficos sugerem
que os arenitos da desembocadura do Rio Potengi foram cimen-
tados num ambiente marinho freático.
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Márcio Yee(1),Sonia H. Tatumi(l), Giuliano Gozzi(l), Silvio L.M Brito(1), Alcina M. F Barreto(2), Kenitiro Suguiom, Francisco H. R.
Bezerra(4)

Faculdade de Tecnologia de São Paulo, FATEC-SP, Praça Coronel Fernando Prestes, 30, 0/124-060, Sp, Brasil
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o presente trabalho tem como objetivo determinar as idades
de deposição de sedimentos retirados do litoral do Estado do
Rio Grande do Norte pelo método da Termoluminescência (TL).
As amostras foram coletadas numa faixa estreita e descontínua
localizada entre 4°49' a 6°29' de latitude sul e 35°7' a 37°15' de
longitude oeste por uma equipe de geólogos formados pelo prof.

Dr. Kenitiro Suguio (IGUSP) pela prot". Df". Alcina Magnólia
Franca Barreto (UFPe) e pelo prof. Dr. Francisco M.R. Bezerra
(UFRGN). A costa do Estado do Rio Grande do Norte caracteri-

za-se por apresentar planícies pouco desenvolvidas e extensas
áreas de dunas inativas e ativas. A principal área de ocorrência
destes depósitos está entre Tibaú do Sul e Touros, ocupando uma
faixa contínua de mais de 120 km2. Os campos de dunas eólicas
inativas, com extensões regionais têm sido considerados como
indicadores geomorfológicos e sedimentológicos de mudanças
paleoclimáticas durante o Quatemário. Eles teriam se formado
em periodos de eXpansão da atividade eólica, devido ao aumen-
to da aridez e/ou mudança no regime dos ventos. Em especial,
os campos de dunas inativas litorâneas também podem ser cor-
relacionadas com principais fases de flutuação do nível do mar
(Barreto, 1999). Por isso considera-se importante a obtenção das

idades destes sedimentos.
Na determinação das idades utilizou-se o método de data-

ção por Termoluminescência, e para a determinação das doses

acumuladas foram utilizadas duas técnicas, Método de Doses
Adicionais e o Método de Regeneração Total (Aitken, 1998).

Foram coletadas 19 amostras de dunas eólicas inativas da
costa do Rio Grande do Norte que possuíam diferentes morfolo-
gias e cores. As amostras foram lavadas com água destilada e
submetidas a um tratamento químico com ácido cloridrico (HCI-
10%) e água oxigenada (HP2-30%) para remoção dos carbo-
natos e materiais orgânicos. Os grãos de quartzo foram obtidos
pelo método de separação por densidades, através do líquido
pesado sodium-polytungstate (SPT) à densidade de 2.62g/cm3.
Posteriormente, foram novamente submetidos a um tratamento
químico com ácido fluorídrico (HF-IO%) durante 45 minutos
para a remoção de outras camadas, e depois com ácido clorídri-
co (HCI-IO%) por duas horas para a remoção de fluoretos que
podem se formar durante o tratamento com HF. Nota-se que as
amostras foram lavadas com água destilada após cada passo.

As idades obtidas ficaram entre o Pleistoceno superior, (390-
190 k anos e 64-15 k anos), e do médio Holoceno até o presente.
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GEOMORPHIC SIGNATURES OF QUATERNARY DEFORMATION AT THE ANDES AND FORELAND REGIONS:
AN OVERVIEW AND IMPLlCATIONS FOR SORROUNDING AREAS

Carlos H. Costa
Departamento de Geologia, Universidad Nacional de San Luis
costa@unsl.edu.ar, Casilla de Correo 320,5700 San Luis, Argentina

The Andes can be regarded as the modem tectonic backbone
of South America, where crustal thickening due to shortening
across the orogen is the principal mountain building processo Pla-
te interactions determine that both north and south ends of the
andean chain are dominated by strike-slip interplate tectonic regi-
mes, whereas at the subducting margin of the Southamerican pla-
te, along-strike segmentation of the Nazca plate geometry has a
direct correlation in the upper plate tectonic style and geology. In
segments where the underlying plate subducts at steep dip angles,
deformation of the overlying plate is restricted to the main moun-
tain belt. In flat-Iying subduction segments, thick skinned neoge-
ne deformation is widely distributed along the broken foreland of
pericratonic areas. Quatemary deformation are closely related to
and controlled by these master tectonic features.

Quatemary deformation along the Andes are dominated by
compressive and strike-slip tectonic settings. They are exposed in
a wide variety of morphoclimatic environrnents, from high alti tu-
de paramus to tropical rain forests, giving rise to different interac-
tions among tectonics, sedimentation anderosion and conversely
leading to different geomorphic expressions. Where the sedimen-
tationlerosion rate > slip/uplift rate ofthe structure, then identifi-
cation of quatemary activity through terrain analysis is not trivial,

and the active vs. passive control dilemma of tectonic processes
on landscape evolution, should be properly addressed and solved.

The most striking Quatemary deformation are certainly 10-
cated along the Andean chain, but recent deformation with do-
cumented prehistoric surface ruptures have been described at
the Sierras Pampeanas of Argentina, a broken foreland where
the neogene shortening gave rise to uplifted blocks bounded by
west-verging reverse faults. Although the Sierras Pampeanas
belong to the Andes as a neogene tectonic province, some cha-
racteristics present in these ranges are also common in pericra-
tonic-cratonic areas, such as paleo-Iandsurfaces widely preser-
ved and sedimentationlerosion rate > slip/uplift rate.

Traditionally, regional neotectonic studies have characteri-
zed type of recent deformations and established degree of acti-
vity based on their morphological expressions (i.e. fault scarp
preservation, lineament length, drainage control , etc.). Recent
studies have stressed that common fault-related landforms may
seriously mismatch the significance of recent tectonic pheno-
mena in terms oflatest activity, slip rate and/or related seismic-
hazard threat.

This presentation aims to discuss some examples of the si-
tuations above mentioned.
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DEPÓSITOS DE ÁGUAS PROFUNDAS DA FM. CERRO TORO, CRETÁCEO, EM TORRES DEL PAINE, CHilE.

Carlos Jorge de Abreu (UFRJ/IGEO); Ciro Jorge Appi (PETROBRAS/CENPES); Karine Silva Glória (UFRJ/IGEO); Adriano
Roessler Viana (Petrobrás); Fernanda Guilardi da Silva (UFRJ/IGEO)

A produção de petróleo em depósitos sedimentares de
águas profundas tem aumentado enormemente nas últimas
décadas, tanto em bacias brasileiras, quanto em outras partes
do mundo. Por isso, cada vez mais aumenta-se o interesse
em compreender os modelos deposicionais, seja em aflora-
mentos, em sísmica de alta resolução em subsuperficie, seja
em experimentos de laboratórios.

Seguindo esta linha de pesquisa, o GEDAP - Grupo de
Estudos de Depósitos de Águas Profundas, do Departamen-
to de Geologia da UFRJ, está desenvolvendo trabalhos de
interesse da Petrobrás também, na bacia de Magalhães, com
financiamento da FINEP/PETROBRAS, dentro do progra-
ma CTPETRO.

A bacia de Magalhães, do tipo foreland, está situada ao

sul do Chile e Argentina e possui um preenchimento sedi-
mentar terrígeno e vulcanoelástico superior a 6000 metros
de espessura, com idades que variam do Jurássico ao Terciá-
rio. A origem da bacia está inicialmente ligada à orogenia
gonduânica do Permo- Triássico e, posteriormente, à evolu-
ção da cadeia andina no Cretáceo Inferior.

A Fm. Cerro Toro, constituída essencialmente de folhe-
lhos, arenitos e conglomerados depositados no Cenomania-
no-Campaniano constitui o alvo principal de pesquisa, por
representar um análogo de sistema deposicional de águas
profundas. Os afloramentos são excelentes e possibilitam a
visualização 3D de diferentes associações de fácies.

Os autores agradecem a FINEP e PETROBRAS pela
oportunidade de publicar este resumo.

PAlEOGEOGRAFIA DO GRUPO CAACUPÉ (ORDOVICIANO DO PARAGUAI ORIENTAL)
E O INíCIO DA BACIA DO PARANÁ

R. Paes-de-Almeidal, C. Riccomini', L. Janikian1, A. R. S. Fragoso-Cesarl, V.F Velázquez2
,
Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo 2bolsista FAPESP ; Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado

de São Paulo -FAPESP- processos 00/07510-4,00/11089-2,01/01439-9 e 97/00176-7

O Grupo Caacupé é considerado como a primeira uni-
dade da Bacia do Paraná, anterior à glaciação Llandoveria-
na registrada na Formação Iapó (Brasil) e possivelmente
correlata à Formação Alto Garças no Brasil. A unidade aflora
principalmente nos altos estruturais no entorno dos grabens
cenozóicos de Assunção e lpacaraí, porção central do Para-
guai Oriental. Levantamentos estratigráficos acompanha-
dos por análises de fácies sedimentares realizados nas prin-
cipais exposições da unidade, principalmente nas escarpas
da Cordilheira de Los Altos, permitiram a interpretação de
um quadro paleogeográfico com importantes implicações
para o entendimento do primeiro cielo de subsidência da
Bacia do Paraná. Do ponto de vista litoestratigráfico o Gru-
po Caacupé pode ser dividido em uma formação conglome-

rática inferior, com espessura de até 30 metros (Formação
Paraguarí), e uma formação arenítica sobreposta, com es-
pessura de várias centenas de metros, para a qual sugeri-
mos a retomada do termo prioritário Formação Piribebui
(Harrington 1950, Geologia deI Paraguay Oriental). A For-
mação Paraguari é caracterizada por conglomerados com
seixos arredondados compostos por quartzo de veio e quart-
zito, além de arenitos grossos conglomeráticos feldspáti-
coso As principais fácies desta unidade são conglomerados
maciços a estratificados, sustentados por seixos imbricados
pelo plano AB, conglomerados com estratificação cruzada
tabular e arenitos grossos com estratificação cruzada tabu-
lar e seixos esparsos. As paleocorrentes medidas nas fácies
com estratificação cruzada revelam paleofluxo para oeste.
A Formação Piribebui caracteriza-se pelo predomínio de
camadas decimétricas lenticulares de arenitos finos felds-

páticos com estratificações cruzadas tabulares e superficies
de reativação e lâminas argilosas nos estratos frontais, lo-
calmente preservando cielicidade na forma de pares de lama
(tidal bundles). Localmente ocorrem estruturas geradas por
fluxo oscilatório, como estratificações cruzadas tipo hum-
mocky e swaley. Camadas milimétricas a centimétricas de
pelitos muitas vezes separam as camadas de arenitos. Uma
abundante icnofauna foi reconhecida nesta unidade atribu-
ível às icnofácies cruziana (Cruziana, Rusophycus, Mono-
morphycus, Thalassinoides? e Rhizocorallium?) e skolithos
(Monocraterion e Skolithos). O conjunto das fácies identi-
ficadas na Formação Piribebui sugere um ambiente de face
litorânea dominada por correntes de marés. Paleocorrentes
para NW sugerem o domínio de correntes de vazante. A
hipótese vigente de que o Grupo Caacupé teria sido forma-
do em uma bacia distensional ou transtrativa baseia-se, em
grande medida, na interpretação de um ambiente de leques
aluviais para a Formação Paraguarí, relacionado a possí-
veis falhas proximais que seriam responsáveis pelas for-
mas alongadas dos mapas de isópacas. As características
dos conglomerados não são, porém, compatíveis com as de
depósitos de leques aluviais, pois predominam fácies de
correntes trativas e não há contribuição elástica proximal.
Assim, não há evidências de campo que suportem a suposi-
ção de escarpas tectônicas limitando a bacia. Desta forma,

a paleogeografia interpretada para a Formação Paraguarí é
de uma planície de rios entrelaçados relacionada a uma
ampla bacia de drenagem, sugerindo sedimentação intra-
cratônica em uma grande área de subsidência, possivelmente
a primeira sinéelise da Bacia do Paraná.
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TECTÔNICA MESOZÓICO-CENOZÓICA NA MARGEM CONTINENTAL SUDESTE EMERSA DO BRASIL

Julio AlmeidaJ Ocha@uerj.br); Monica HeilbronJ; Claudio ValerianoJ; Miguel TupinambáJ; Luiz Guilherme do Eirado SilvaJ;
Webster MoriakJ; 2JTektos/Faculdade de Geologia/UERJ; 2PETROBRAS

A tectônica rúptil que abateu o sudeste brasileiro teve início
no Cretáceo, com a quebra do Gondwana Ocidental, e culminou
com a formação de rifles intracontinentais e marginais no Paleo-
geno. Este trabalho visa caracterizar o padrão geométrico das es-
truturas resultantes e sua influência na evolução do relevo e das
bacias sedimentares que se sucederam, com base em estudos pe-
trológicos das rochas magmáticas, estruturais sobre as falhas e
fraturas, dos preenchimentos e do comportamento dessas falhas e
sobre a evolução geomorfológica da margem continental emersa.
Uma base de dados sobre as falhas e o enxame de diques serve de
apoio a esse estudo, assim como o mapa da tectônica rúptil. Na
margem sudeste, três zonas de fraqueza crustal, de direção norte-
sul a noroeste-sudeste, delimitam os segmentos de rifle de Resen-
de, da Guanabara e da Barra de São João. A Zona de Barra Man-

sa se estende da escarpa recuada da Serra da Mantiqueira na re-
gião de Falcão, cruza o vale do Paraíba onde se instalaram as
bacias de Resende e Volta Redonda, passa pela Serra do Mar na
sua porção mais recuada, a Serra da Araras, e segue para o oceano
na região da Baía da Ilha Grande. Nesta zona ocorrem diques
básicos preenchendo fraturas norte-sul a noroeste-sudeste, com
idades entre 140 e 160 Ma, indicando que foi ativa no Jurássico.
Durante a implantação do Rifle do Sudeste do Brasil (RSB) ela
foi reativada como uma zona de transferência, que conecta os gra-
bens de Resende e o da Guanabara. A Zona de Itaipava atravessa
a região de Três Rios, passa por Petrópolis e chega à depressão da
Baía de Guanabara. Esta zona é caracterizada por intenso fratura-
mento, com canais de drenagem encaixados na direção norte-sul,
como os rios Fagundes, Piabanha e Paraibuna. Um sistema de
falhas transcorrentes de direção NNW -SSE ocorre nesta faixa. A

Zona de Macaé se estende da Serra de Conceição do Macabú ao
baixo Rio Macaé. É constituída por um sistema de falhas e fratu-
ras intensamente trabalhado pelo intemperismo e sedimentação
terciária-quatemária. Um sistema de falhas de direção noroeste-
sudeste a norte-sul afeta o contato entre os domínios Cabo Frio e
Costeiro, fazendo um brusco truncamento das estruturas precam-
brianas na escarpa de falha que limita o vale do Rio Macaé na sua
margem sudoeste. Depósitos terciários a quatemários entremea-

dos a altos do embasamento desenham uma tectônica de blocos.
Três divisores de água regionais, relacionados a altos estruturais,
separam as três zonas de fraqueza: os altos de Queluz, a oeste da
Zona de Barra Mansa, do Rio de Janeiro, a oeste da Zona da Baía
de Guanabara, e de Cabo Frio, a oeste da Zona de Macaé. Estes
altos estruturais estrangulam o Rifle do Sudeste do Brasil em suas
interseções, com a ocorrência de plutons de rocha alcalina: ltati-

aia-Passa Quatro; Mendanha, Marapicú e Tinguá; Rio Bonito-
Tanguá, respectivamente. Na sua porção no vale do Rio Paraíba

do Sul, o RSB é limitado por uma zona de brechas silicificadas
em sua borda norte, enquanto que na porção da baixada fluminen-
se-Barra de São João, o RSB é limitado pelas mesmas brechas na
sua borda sul. Essas brechas mostram intensa percolação de flui-
dos silicosos, gerando a parcial ou total degeneração das rochas
encaixantes. Com direção ENE as zonas de brecha têm espessu-
ras entre três a dez metros e agem como barreiras hidráulicas,
controlando a rede de drenagem local. As zonas de fraqueza e os
altos estruturais descritos aqui têm prolongamento em direção à
região oceânica, sendo importantes controladoras da sedimenta-
ção e acumulação de hidrocarbonetos nas Bacias de Santos e Cam-
pos.

QUíMICA MINERAL DOS FILOSSILlCATOS ASSOCIADOS A INTRUSOES íGNEAS NA FORMAÇÃO IRATI , EM GolÁs

Camila Wense Dias dos Anjos (I), Edi Mendes Guimarães (2)
(I) pós-graduação, Inst. de Geociências, UnB (2) Dep. de Mineralogia e Petrologia, Inst. de Geociências, UnB

A Formação lrati -Permiano Superior -é a mais importante
unidade potencialmente geradora de hidrocarbonetos das bacias
intracratônicas brasileiras (Araújo, 2001). As intrusões ígneas
(diques e soleiras) causaram efeitos térmicos na matéria orgâni-
ca e nas rochas dessa unidade, registrados nos filossilicatos e
minerais associados.

Objeto de numerosos estudos na porção meridional e cen-
tral, a Formação lrati é pouco conhecida na porção setentrional,
na qual se insere a área de estudo deste trabalho. Situada no
Município de Perolândia - GO, a pedreira SUCAL explora cal-
cáreos dolomíticos da Formação lrati. As camadas métricas de
rochas carbonáticas contêm intercalações centimétricas a métri-
cas de folhelhos e siltitos. lntrusivo na seqüência ocorre uma
soleira com mais de 5 metros de espessura de rocha básica, com
textura porfiritica e localmente amigdaloidal. Foram descritos e
amostrados perfis acima e abaixo do sill, particularmente os ní-
veis de pelitos. Uma das frentes de lavra, sem intrusão visível,
também foi amostrada.

A caracterização dos minerais, através de petrografia, difração
de raios-X - DRX - e microssonda eletrônica -ME, busca verificar
a composição das rochas a distâncias variáveis da intrusão.

A análise petrográfica da rocha ígnea, classificada como oli-
vina basalto, mostra que os fenocristais de plagioclásio e olivina
(alterada para argilominerais) estão distribuídos homogeneamen-
te na matriz faneritica fina. Esta é formada por plagioclásio, au-
gita, pirita, ilmenita, talco, carbonato e argilominerais, sendo os

três últimos produtos de alteração. As amigdalas são preenchi-
das por carbonatos, talco e argilominerais.

Dentre as rochas carbonáticas foram estudados os calcare-
nitos oolíticos com címento silicoso, cujos oólitos carbonáticos
raramente estão preservados, sendo substituídos por sílica e oca-
sionalmente por argilominerais. Os folhelhos, siltitos e margas,
com granulação muito fina são constituídos por argilominerais,
contendo veios preenchidos por carbonatos, quartzo e opacos.
São comuns níveis ricos em pirita euédrica.

Por DRX, verificou-se na rocha ígnea a predominância de
anortita sódica, augita, esmectita (provavelmente saponita). Como
constituintes traço, foram identificados calcita, talco, ilmenita,
argilominerais interestratificados e, possivelmente faialita.

Os pelitos são constituídos essencialmente por esmectitas,
provavelmente a saponita. Quanto aos constituintes menores,
cada nível de folhelho e de siltito mostra diferentes associações
de talco, ilita, flogopita, calcita, dolomita, quartzo, serpentinas,
anfibólios e zeólitas.

Nas rochas carbonáticas, ao lado da calcita e da dolomita,
ocorrem também esmectitas, que podem estar associadas ao tal-
co ou à serpentinas, ou ao quartzo, nos níveis silicificados.

As análises por ME mostraram que os argilominerais predo-
minantes em todas as amostras são trioctaédricos magnesianos
(saponita). O talco é encontrado em amigdalas nas rochas ígne-
as, é um dos constituintes de alguns níveis de folhelhos e preen-
che oólitos de alguns níveis de calcarenito.
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OCORRÊNCIA DE PALlNOMORFOS PALEOZÓICOS RETRABALHADOS

EM SEDIMENTOS CRETÁCEOS DO BRASIL: SEU SIGNIFICADO GEOLÓGICO

Mitsuru Arai (1) -PETROBRASICENPESIPDEPIBPA, Rio de Janeiro-RJ

o registro de palinomorfos paleozóicos retrabalhados em
seções sedimentares cretáceas é um fato comum em análises
palinológicas de rotina. Nas bacias cretáceas - marginais e inte-
riores - do Nordeste do Brasil, eles são freqüentes e representa-
dos sobretudo por acritarcos neodevonianos (e.g., Craterispha-
eridium sprucegrovense, Maranhites mosesii, Pseudolunu!idia
imperatrizensis e Umbellasphaeridium saharicum). Em tais ba-
cias, os registros se concentram em duas seqüências distintas: a
do rift e a transicional, com idades Neocomiano e Aptiano, res-
pectivamente. As ocorrências no rift são facilmente explicadas
pela erosão das bordas de bacias, então em ascensão. Já as ocor-
rênciasaptianas- registradassistematicamentedentroda Pali-
nozona Sergipea variverrucata (P-270) - são provavelmente
devidas ao processo erosivo associado à transgressão marinha
aptiana. A ocorrência ampla e sistemática dos acritarcos sugere
que o Devoniano Superior era muito mais extenso do que o ob-
servado hoje, cobrindo inclusive áreas atualmente denudadas
do embasamento cristalino.

Nas bacias da margem continental do Sul e Sudeste do Brasil,

o retrabalhamento oriundo do Devoniano é praticamente ausente.
Isto denota a influência do Arco de Ponta Grossa que, perdurando
até a instalação efetiva do Atlântico Sul, coibiu as faixas de aflo-
ramento do Grupo Paraná atuarem como área fonte para essas
bacias marginais. Em compensação, nestas bacias estão registra-
dos palinomorfos eopermianos (e.g., Cristatisporites cf. morun-
gavaense, Protohaploxypinus amplus, Protohaploxypinus jaco-
bii e Protohaploxypinus samoilovichii) dentro da seqüência mari-
nha progradante do Cretáceo Superior/ Terciário, a partir do San-
toniano. Este fato sugere que os sedimentos eopermianos da parte
superior do Grupo Itararé e da parte inferior da Formação Rio
Bonito da borda oriental da Bacia do Paraná - a área onde se
formaria a Serra do Mar - sofreram processo erosivo que se ini-
ciou no Santoniano e que prosseguiu no Terciário.

Na Bacia da Foz do Amazonas, o retrabalhamento do Paleo-
zóico é observado apenas no Cenozóico. Esta constatação é co-
erente com o modelo corrente de evolução paleogeográfica que
admite a instalação do atual padrão de drenagem do Amazonas
somente a partir do Mioceno.

MECANISMO TECTONO-HIDROLÓGICO: UM NOVO MODELO TEÓRICO PARA A FORMAÇÃO DE DOLOMITA
EM REGiÕES SUBMETIDAS À HALOCINESE

Ricardo Latgé Milward de Azevedo - (PETROBRASICENPES - azevedo@cenpes.petrobras.com.br)
Gerson José Salamoni Terra - (PETROBRASIRHIUCIDTEP - gersonterra@petrobras.com.br)

Em várias bacias da margem sul-atlântica observa-se a pre-
sença de um pacote de dolomitos entre estratos evaporíticos ap-
tianos e ca1carenitos e ca1cilutitos albianos, que desperta ainda
alguma curiosidade quanto à sua gênese. O modelo mais aceito,
designado infiltração por refluxo de fluidos hipersalinos (See-
page Rejluxion), não justifica o padrão estratal observado em
boa parte dos carbonatos sobrejacentes, nem as evidências geo-
lógicas sugestivas da presença de lacunas estratigráficas no seu
topo. Também não há como atríbuir aos demais modelos tradici-
onais de formação de dolomita a explicação para a ampla exten-

são regional constatada nas margens brasileira e afrícana.
É sugerida uma nova proposta para a formação de dolomita, con-

dicionada à presença de salmouras em blocos baixos de falha lístri-
cas decorrentes de halocinese. O aprisionamento dessas águas hiper-
salinas, com elevado teor de rnagnésio, nos carbonatos finos deposi-
tados nesses baixos provocariam, com o soterramento, sua ulterior
substituição por dolomitos. Esse modelo tectono-hidrológico é su-
portado por interpretações preliminares em seções da Bacia de Cam-
pos, margem sudeste da plataforma continental brasileira, e deve ser
validado com estudos petrográficos e geoquínúcos complementares.

PETROGRAFIA DOS LlTOTIPOS DA FORMAÇÃO PALMEIRAL

Ruy Benedito Calliari Bahial
ICPRM - Serviço Geológico do Brasil, REPO Tel: (69) 223 3544, E-mail: cprmrepo@enter-net.com.br

A Formação Palmeiral (Neoproterozóico), representa uma co-
bertura sedimentar plataformal do Cráton Amazônico, com seção-
tipo na Serra dos Pacaás Novos, oeste de Rondônia. A Formação é
composta de conglomerado e arenito, relacionados ao sistema flu-
vial entrelaçado. O conglomerado é composto de seixos arredonda-
dos, esféricos, lamelares e alongados de quartzo, quartzo-arenito,
quartzito e dacito. Marcas de dissolução por pressão é uma caracte-
rística marcante/comum nesses seixos. O quartzo-arenito é fino,
com arcabouço fechado, no qual os grãos de quartzo bem selecio-
nados (subarredondados), estão cimentados por sílica autigênica. A
forma original dos grãos encontra-se preservada e delimitadas pela
dust !ines. Os seixos de dacito são cinza-avermelhados, compostos
de fenocristais de feldspato ilitizados, imersos em matriz afanítica,
de granulação média (200 m), constituída de ilita, quartzo e mine-
rais opacos. A matriz do conglomerado, que corresponde a 5% da
rocha, é constituída de arenito grosso, mal selecionado, com grãos
sub-angulosos de quartzo e feldspato. O arenito é composto de quart-
zo (70%), feldspato potássico (25%), ilita e caulinita (3%) e frag-
mentos de rocha (2%). A granulometria é fina, média e grossa e os
argilominerais, determinados por estudos de difração de raios-X,
compõem a matriz. Os grãos de quartzo são mono- a policristali-
nos, em contatos côncavo-convexos, tangenciais e retilíneos. As

bordas dos grãos estão corroídas pela ilita, com sobrecrescimento
homotaxial, associado com ca1cedônia, tomando-se dificil a verifi-
cação do grau de arredondamento. Entretanto, a seleção varia de
moderada a boa. A ilita, como mineral autigênico, preenche os es-
paços intergranulares da rocha, e ocorre também como produto de
alteração parcial do feldspato potássico e da caulinita vermicular. A
formação de minerais autigênicos, alterações e deformações em
outros pré-existentes (quartzo e feldspato), resultaram de processos
diagenéticos, os quais podem ter atingidos temperaturas entre 120 a
150°C, pois nessas condições termais, a caulinita toma-se instável
e começa a formação da ilita. A compactação dos sedimentos redu-
ziu a porosidade do arenito, causando microfraturas nos grãos de
quartzo e encurvamento da caulinita vermicular em tomo deles. A
composição quartzo-feldspática original das rochas da Formação
Palmeiral, plotada em diagrama Q-F-L, demonstra que origina-
ram-se do retrabalhamento do embasamento soerguido no interior
do cráton, tendo como fonte principal as rochas do Complexo Ja-
mari e Grupo Nova Brasilândia. O fluxo desconfinado favoreceu a
deposição do lençol de cascalho, recortado por barras longitudinais
de areias, depositadas em canais instáveis, abertos na planície des-
provida de vegetação, ambiente de sedimentação muito comum em
tempos proterozóicos.
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A FORMAÇÃO MARíLlA (CRETÃCEO SUPERIOR) NA REGIÃO DE UBERABA (MG),
UMA NOVA INTERPRETAÇÃO.

Ramsés Capilla - PetrobraslCenpeslGeoquímica

As atividades desenvolvidas neste estudo foram realizadas
em sucessões fluviais areno-conglomeráticas da Formação Ma-
rilia (Grupo Bauru), aflorantes na borda nordeste da Bacia do
Paraná, região do Triângulo Mineiro (MG), Município de Ube-
raba (MG). Tal região é considerada por alguns autores como
pertencentes à "sub-bacia Uberaba", uma depressão inicial da
Bacia Bauru que evoluiu naquela porção da Bacia do Paraná e
teve seu desenvolvimento ao longo do Cretáceo Superior com
os sedimentos da Formação Marilia.

Esta formação na região do Triângulo Mineiro é considera-
da como formada por dois membros, Ponte Alta e Serra da Gal-
ga, cujos sedimentos siliciclásticos são considerados como de-
positados em ambientes de rios entrelaçados e de leque aluvial,
incluindo ainda um evento lacustre de natureza carbonática
(Membro Ponte Alta). Esta interpretação paleoambiental da su-
cessão tem gerado algumas discussões no que se refere à inter-
calação lacustre que separa os dois eventos fluviais.

Os estudos petrográficos revelaram para estes sedimentos
uma constituição principal predominantemente de arenitos e are-
nitos conglomeráticos com freqüentes estruturas cruzadas, e
conglomerados clasto-suportados polimíticos. Os pelitos ocor-
rem como lentes delgadas e extensas variando de centimétricos
a métricos, todos influenciados por processos de calcretização e
pedogenéticos subordinados. Os arenitos analisados aparecem
no campo dos subfeldsarenitos e litarenitos feldspáticos ou ain-

da litoarenitos.
A análise estratigráfica dos depósitos siliciclásticos da For-

mação Marilia e sua relação com as intercalações carbonáticas,
permitiu estabelecer que os depósitos detríticos foram deposita-
dos em um ambiente fluvial entrelaçado dominantemente are-
nosos de fluxo permanente, formado exclusivamente por fácies
de canal e de modo localizado de fácies de abandono pelíticas.
Na região estudada não foram identificadas litofácies vincula-
das a leque aluvia!. Em posições estratigráficas localizadas no
que seria o Membro Ponte Alta e na base do Membro Serra da
Galga, devido as variáveis distribuições da cimentação carbo-
nática, os depósitos clásticos fluviais aparecem modificados na
sua textura e estrutura pela deposição de calcretes.

As observações litofaciológicas, aliadas aos estudos petro-
gráficos, permitiram vincular estas sucessões areno-conglomerá-
ticas a ambientes fluviais entrelaçado com associação de áreas
inundáveis formando lagoas de caráter temporário susceptíveis a
processos de calcretização e formação de paleosolos, ambos vin-
culados a variações do lençol freático ativo na época deposicio-
na!. De acordo com estas observações as sucessões siliciclásticas
fortemente cimentadas por carbonato de cálcio, que tem sido co-
locada ao longo dos anos como pertencentes ao Membro Ponte
Alta, e interpretadas como de ambiente lacustre, playa lake ou
fteático, são referidos aqui como sucessões indivisas da Forma-
ção Marília e pertencem a um mesmo contexto deposiciona!.

DADOS GEOFíSICOS NA INTERPRETAÇÃO DAS FEiÇÕES ESTRUTURAIS DAREGIÃO CONTINENTAL DA
BACIA DO EspíRITO SANTO E ADJACÊNCIAS CRISTALINAS

F.A. Costa - Observatório Nacional; SL Fontes - Observatório Nacional; F.s. Moraes - UENF; A.G. Carrasquilla - UENF

Com o propósito de reconhecer e estudar as estruturas ba-
sais da Bacia do Espírito Santo, foi realizado pelo ON junta-
mente com o LENEPIUENF um levantamento geofísico com o
uso de métodos eletromagnéticos (MT, MT-Longo Periodo e
TEM) os quais estão sendo integrados a outros dados geofísicos
já existentes e disponíveis na agência Nacional de Petróleo
(ANP). Este estudo vem contribuir para o conhecimento deta-
lhado das feições tectônicas e estruturais da área sedimentar do
Estado do Espírito Santo, necessidade esta estabelecida pela
abertura do setor prolífero. A Bacia do Espírito Santo localiza-
se na margem continental leste do Brasil, entre os paralelos 18°
e 20° de latitude sul e está relacionada dentre as bacias brasilei-
ras que mais atraem interesse por parte das companhias de pe-
tróleo, tendo em vista a sua similaridade e conformação com a
bacia de Campos e ao seu prematuro estágio atual de explotação
de hidrocarbonetos. As bacias da margem continental leste bra-
sileira, dentre as quais se situa a Bacia do Espírito Santo,
estão geneticamente relacionadas à ruptura do Superconti-
mente Gondwana. Os dados eletromagnéticos (Magnetotelúri-
co - MT, MT-Longo Periodo e Eletromagnético Transiente-TEM)
foram levantados com medidas espaçadas entre 5 e 10 Km ao
longo de um perfil de cerca de 200 Km, que vai de Povoação no
estremo leste continental da bacia até Baixo Guandu que repre-
senta a porção cristalina adjacente. Também foram utilizados e
interpretados, mapas de campo potencial magnético para o po-
sicionamento preciso das estruturas a serem modeladas.

Os dados MT foram processados utilizando técnica ro-
busta no domínio da freqüência e decomposição tensorial.
Além de fornecer uma estimativa da condutividade elétrica
nas camadas mais rasas, os dados TEM também foram utili-
zados para a correção do efeito static shift observado em al-
gumas sondagens MT. Para a modelagem geoelétrica 2-D foi
utilizado o pacote de inversão WinGlink desenvolvido por
Mackie (2001).

Os valores observados para a resistividade elétrica estão
acima de 3.000 U.m nas zonas cristalinas, enquanto que na re-
gião de borda da bacia estão em tomo de 100-1000 u.m. O limi-
te continental à NW da Bacia é registrado pela variação da resis-
tividade elétrica observada no modelo geoelétrico 2-D e está
relacionado a presença de rochas alteradas possivelmente asso-
ciadas aos sedimentos (profundidade em tomo de 100 e 700m).
Observa-se também a assinatura geoelétrica da falha Colatina-
Vitória, expressa por uma zona vertical de resistividade inferior
ao embasamento cristalino, além de registrar a presença de con-
dutor crustal regional já observado em outras áreas do sudeste
brasileiro.

Os mapas magnéticos mostram claramente vários lineamen-
tos magnéticos que se correlacionam com falhamentos e estru-
turas de empurrão.

Ainda serão interpretados e correlacionados outros dados
geofísicos (dados de poços, perfis elétricos e dados sísmicos)
para uma melhor modelagem estrutural da área.
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VISUALlZAÇÃO 3D DO ARCABOUÇO CRUSTAL DO EMBASAMENTO ADJACENTE À BACIA DE SANTOS

ENTRE AS SERRAS DO MAR E DA MANTIQUEIRA

Ebert, H.D., Almeida, SB.S.; Malagutti Filho, w.; Hasui, Y.;Hackspacher, pc., Morales, N., Ferreira, O.S.; Dias. v.PO.
(lGCE-UNESP, Rio Claro-SP)

A representação simultânea de dados geológicos, estrutu-
rais, gravimétricos e fisiográficos sobre modelos digitais de ter-
reno semi-realísticos contribuiu para a caracterização do arca-
bouço crustal de uma área compreendida entre o sul de Minas
Gerais, o leste paulista e sudoeste do Rio de Janeiro, entre as
serras da Mantiqueira e do Mar, que registra os efeitos do rifte-
amento responsável pela abertura do Atlântico Sul. A análise
dos dados gravimétricos (Bouguer e residuais) em mapa e em
perfis (modelagem gravimétrica 2,5 D) foi lastreada em um mapa
geológico-estrutural de integração 1:250.000, contendo zonas
de cisalhamento, foliações, linhas de forma estrutural e linea-
ções de estiramento, onde as principais associações litológicas
regionais foram agrupadas em complexos de alto grau metamór-
fico (para- e ortoderivados), complexos gnáissico-migmatíticos,
seqüências supracrustais, granitóides, maciços alcalinos e baci-
as fanerozóicas. O forte gradiente linear de direção WNW-ESE,
na porção N-NW da área, marca a Sutura de Alterosa, que deli-
mita o cinturão granulítico Alfenas, na base da borda norte do
Bloco São Paulo (ou Nappe Socorro-Guaxupé), cavalgando a
Placa Sanfranciscana ou Bloco Brasília (BB). A articulação ori-
ginal das massas continentais colididas na orogênese Brasília
foi fortemente afetada pela tectônica transcorrente NE-SW (Cin-
turão Ribeira), que a segmentou e impôs deslocamentos dex-
trais de até dezenas de quilômetros. Outros altos gravimétricos
ocorrem sobre complexos de alto grau metamórfico nas porções
sudoeste, centro-leste (Complexo de Cristina) e sudeste, onde a
Sutura de Abre-Campo separa o BB do Bloco Vitória (ou Terre-
no Juiz de Fora), e o Limite Tectônico Central (CTB) separa
este da Microplaca Serra do Mar (ou Terreno Ocidental). Bai-
xos gravimétricos correspondem às zonas de espessamento da
crosta superior com predomínio de sequências supracrustais.

Platôs intermediários correspondem a granitóides e complexos
gnaisse-migmatíticos, além dos sedimentos da Bacia de Tauba-
té. Esta compartimentação crustal, gerada através das colagens
proterozóicas, foi remodelada pelo rifteamento da margem con-
tinental do sudeste brasileiro. A interface crosta/manto, estima-
da através da modelagem de dados gravimétricos, mostra um
relevo heterogêneo e compartimentado. O adelgaçamento crus-
tal em direção à margem continental, já é reconhecido sob a
Serra da Mantiqueira, não é contínuo nem homogêneo. O qua-
dro é de uma compartimentação em blocos, controlada pela in-
terseção entre falhas de transferência NW-SE, que separam
abruptamente áreas de diferentes espessuras crustais, com as
estruturas NE-SW do cinturão orogênico, que foram reativadas
como falhas normais durante o rifteamento cretácico. A pouca
expressão desta descontinuidades NW-SE, em termos de deslo-
camento das estruturas precambrianas em superficie, revela um
desacoplamento entre os mecanismos de rifteamento da crosta
superior e da inferior. Expressivos baixos gravimétricos dos
maciços alcalinos de Poços de Caldas e Passa Quatro/Itatiaia
coincidem com a interseção entre descontinuidades tectônicas,
incluindo as zonas de transferência NW -SE, sugerindo que con-
trolaram o alojamento das intrusivas. A delimitação de compar-
timentos crustais com espessuras distintas, separados pelas zo-
nas de transferência NW-SE, contribuirá para o reconhecimento
de blocos soerguidos, que constituem potenciais áreas fonte de
sedimentos cIásticos carreados para a Bacia de Santos. Estas
descontinuidades, que antes da rotação da futura Placa Sulame-
ricana encontravam-se mais paralelas à direção de extensão da
fase rift, provavelmente controlaram paleodrenagens, atualmente
mascaradas pela fisiografia neotectônica, em direção a Bacia de
Santos.

APLICAÇÃO DE EQUAÇÕES DA HIDRÁULICA EM SIMULADORES NUMÉRICOS DE SEDIMENTAÇÃO

José Eduardo Faccion (CENPESIPDEPITEGG); Cartos V/tor de Alencar Carvalho (Depto. Eng. CivilIPUC-Rio); Luiz Fernando
Martha (TECGRAFIPUC-Rio); Paulo Eduardo Miranda Cunha (CENPESIPDEPITEGG)

Um modelo é uma representação ou síntese de um fenôme-
no baseado em lógica ou matemática. A essência da modela-
gem, como ciência, é construir um modelo que atenda aos dados
conhecidos e possa prever novos fenômenos que, quando estu-
dados, confirmem as predições do modelo. A modelagem nu-
mérica do preenchimento sedimentar de uma bacia pode partir
de um conjunto de parâmetros e processos determinados e com
eles chegar a uma arquitetura sedimentar final (modelagem di-
reta) ou partir de uma geometria conhecida e obter os processos
e parâmetros que determinaram aquela geometria (modelagem
inversa). O CENPES/PDEP vem desenvolvendo em conjunto
com o TECGRAF/PUC-Rio um simulador numérico de sedi-
mentação para produzir os processos geológicos plataformais,
de talude e de bacia profunda, sobretudo aqueles relacionados
aos fluxos gravitacionais. O algoritmo é baseado em versões
simplificadas das equações de Navier-Stokes, utilizando a apli-
cação da Segunda Lei de Newton à Equação da Continuidade
para simulação do fluxo bidimensional de um fluido isotrópico
newtoniano. As vantagens são a incorporação da movimetação
do meio onde ocorrerá a sedimentação e a influência do gradi-

ente da superfície deposicional no estabelecimento das linhas
de fluxo de sedimentos. As limitações matemáticas serão com
respeito à velocidade de transporte dos grãos, pois a solução
adotada requer velocidade do fluido constante em função da
batimetria. O algoritmo utilizado considera como condições de
contorno o aporte de sedimentos e o campo de velocidade das
correntes maritimas em função da batimetria. Por sua vez, a ba-
timetria varia em função do tempo geológico simulado segundo
uma curva de variação eustática fornecida pelo usuário. Deste
modo, apesar das condições de contorno serem fixas para cada
passo de tempo, elas poderão variar ao longo do intervalo de
tempo geológico simulado. A utilização da equação de difusão,
em termos geológicos, foi considerada inadequada pois tem como
principal limitação a diversidade dos coeficientes de difusão em
função do tamanho dos grãos. A correção do problema através
da superposição de interações para cada classe de grão implica
em um algoritmo lento em termos de tempo de máquina.

Agradecimentos: Márcio Coutinho Ferrari (CENPES/PDEP/
TE9G); Theógenes M. de Oliveira (FAPESPIUFPA); e Daniel
Rodrigues Castanheira (Fundação Padre Leone! França).
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GEOPHYSICAL TOUR OF THE SOUTH ATLANTIC RIFT BASINS

Roberto Fainstein - Schlumberger

The East Brazil and West Africa coastlines were once toge-
ther as part of a larger continent that began rifting apart during
Early Cretaceous time. The two coastlines still c10sely match
each other upon geodetic reconstruction. The post-rift events
affecting the architecture and structuring of the respective con-
tinental margins are strikingly similar, as is the petroleum geo-
logy of their continental margin basins.

Deep and ultra deep-water exploration ofthe South Atlantic
rift basins has increased substantially during last decade. Offshore
Brazil, recent market-oriented reforms have fostered an extraor-
dinary renewal of geophysical data acquisition and offshore dri-
lljng. Large non-exc1usive, or speculative ('spec') 2D and 3D
seismic acquisition and data processing programs were conduc-
ted at record pace in all of the offshore Brazilian regions in the
last three years; this has triggered rapid seismic data interpreta-
tion and re-evaluation of the Brazilian continental margin ba-
sins, have driven new bid rounds and yielded diverse deep wa-
ter drilling programs. Increased offshore operations have cau-
sed higher environmental awareness, such that all activities are
monitored for possible impact on the ecological equilibrium of
the environment.

In West Africa, during the last decade, non-exclusive pro-
prietary data have been intensively collected along the conti-
nental margin basins. Massive amounts of seismic reflection data,
in excess of 200,000 km of 2D, were gathered offNigeria, Ca-
meroon, Equatorial Guinea, Gabon, Congo, Angola and Nami-

bia. In addition, large 3D speculative surveys have been con-
ducted in the deep-water blocks offNigeria, Gabon and Angola.
These data have also assisted in delineating risk acreage for the
purpose of competitive bidding rounds.

Modern technologies employed in data acquisition; pro-
cessing and interpretation have substantially improved the de-
tailed understandirig ofthe offshore stratigraphy along the co-
asts ofBrazil and West Africa. Pre-stack time migrations with
higher order NMO are now routinely performed, together with
pre-stack depth migration projects involving selected regional
lines. Regional 2D and 3D surveys acquired with long cables
and large acquisition 'foot-prints' are the norm along the who-
le continental margin off Brazil. The portfolio of spec 2D and
3D surveys acquired in the last three years is comparable, in
terms ofline kilometers, to all previously recorded seismic data.
Magnetic and gravity data collected together with the seismic
enables the unraveling of the deep crustal structure along the
basal rift

This paper makes a comparative study of all geophysical
data along the coasts of Brazil and West Africa. It investigates
potential field relationships with lower and upper crust and seis-
mic imaging of syn-rift, evaporitic transitional stratigraphy and
open marine deposits. This regional investigation along the con-
tinental margins of the South Atlantic provides therefore com-
parative trends of structure, stratigraphy, deep-water turbidite
reservo ir oil fields and risked hydrocarbon potential.

EVOLUÇÃO TECTÔNICA DO GRABEN DA GUANABARA - RJ

André Luiz Ferrari - LAGEMAR-GGO/UFF- andre@igeo.uff.br
Claudio Riccomini - DGSA-IG/USP - riccomin@usp.br

As bacias continentais terciárias que ocorrem na área emersa
adjacente às bacias de Campos e Santos, de idade paleocênica a
miocênica, são tidas como geneticamente vinculadas, tendo sido
incluidas no Rift Continental do Sudeste do Brasil - RCSB. Elas
têm sido consideradas tanto bacias do tipo rift como strike-slip,
atribuidas a vários mecanismos geradores: 1) ajustes isostáticos
entre margem continental e área emersa; 2) tensões originadas
nos limites da placa; 3) tensões locais geradas pelo relevo das
serras do Mar e da Mantiqueira. O Graben da Guanabara, na por-
ção oriental do RCSB, alonga-se na direção E- W por cerca de 200
km e possui 3 segmentos, de direção ENE-WSW, escalonados à
direita e separados por zonas de transferência de direção NE-SW,
localmente ocupadas por corpos alcalinos pré- a sin-implantação
do graben. Os depósitos sedimentares, representados pelas baci-
as de São José do ltaboraí e do Macacu, concentram-se no seg-
mento central que é ocupado, em parte, pela atual Baía de Guana-
bara. A Bacia de São José do Itaboraí, de idade paleocênica, é a
mais antiga e possui a maior taxa de estiramento (pouco mais de
10%) entre as bacias do RCSB. O preenchimento por calcários

travertinos intercalados com lamitos também a distingue das de-
mais. A presença de veios de calcário travertino com alto e baixo
ângulo de mergulho, cortando o embasamento e preenchendo sua
falha de borda - Falha de São José, as microfalhas direcionais que
afetam o preenchimento da bacia e a contemporaneidade de ex-
tensões nas direções NW-SE e NE-SW indicam a complexidade
da sua evolução tectônica, sendo interpretadas como indicativas
de uma geração portranscorrência sinistral da Falha de São José.
Na Bacia do Macacu, de idade eocênica a oligocênica, foram ca-

racterizadas três associações de fácies: de leques aluviais, fluvial
entrelaçada e lacustre. A distribuição das associações de fácies,
em conjugação com as estruturas, indicou que essa bacia é um
graben assimétrico, gerado por uma distensào NW -SE. Os depo-
centros, que se deslocaram da borda sudeste para a noroeste, e as
paleocorrentes, que mostram uma variação no sentido, passando

de SW para NE, reforçam a importância do tectonismo na sedi-
mentação da Formação Macacu. O relevo arrasado dos demais
segmentos do graben e a presença de ocorrências isoladas de se-
dimentos paleogênicos no segmento oriental sugerem a exuma-
ção do seu embasamento. A preservação de vulcânicas alcalinas,

datadas em 65,6 :!: 0,05 Ma, indica que a erosão no interior do
graben não causou maior dissecação do embasamento e fornece a

idade mínima para a deformação da Superficie Japi.As análises
geométrica e cinemática dos diques e do fraturamento que afeta
os corpos alcalinos de idade pré- a sin-implantação do graben
(80-52Ma) indicam que eles foram controlados por um binário

sinistral E- W. Esse mesmo campo de paleotensões controlou a
implantação do Graben da Guanabara no Paleoceno. A evolução

do graben ao longo do Eoceno e do Oligoceno deu-se em um
regime de tensões distensivo, com s3 posicionado na direção NW-
SE. Admite-se que os campos de paleotensões responsáveis pela
implantação e evolução do Graben da Guanabara foram desenca-
deados pelas tensões locais associadas ao soerguimento que per-
mitiu o desenvolvimento da Superficie Japi. O regime direcional
verificado indica a conjugação de tensões locais e anisotropias
mecânicas do manto na implantação do segmento oriental do
RCSB.
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SEDIMENTAÇÃO DA BACIA JACOBINA:
UMA PROPOSTA BASEADA NA MODERNA ESTRATIGRAFIA DE EVENTOS
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1- afmfreire@aol.com, Curso de Graduação em Geologia da UFBA; 2-cmml@ujba.br; CPGG-Centro de Pesquisa em
Geojisica e Geologia/ Curso de Pós-Graduação em Geologia da UFBA; 3- martinez@ujba.br Departamento de Geologia/
IGEO/UFBA 4- atailson@cpgg.ujba.br Curso de Graduação em Geologia da UFBA.

A classificação e a ordenação das unidades litológicas sedi-
mentares em grupos, formações e membros sempre foi um dos
grandes desafios para os estudiosos do tema. Critérios como afi-
nidade litoestratigráfica, mineralogia e grau de metamorfismo
são usados e nem sempre correspondem a uma provável suces-
são de eventos, pois não consideram os processos que origina-
ram toda a seqüência sedimentar. A proposta deste trabalho é
tratar a sedimentação da Bacia Jacobina de acordo com os con-
ceitos da moderna estratigrafia de eventos, analisando os pro-
cessos sedimentares deposicionais e agrupando as rochas por
suas correlações estratigráficas originais. Assim, o Grupo Jaco-
bina, composto pelos metaconglomerados da Formação Serra
do Córrego, os quartzitos da Formação Rio do Ouro e os meta-
pelitos da Formação Cruz das Almas, é interpretado como uma
bacia flexural onde predominaram processos continentais nas
duas primeiras formações e marinhos na última. As variações
do nível de base ocorridas durante a evolução da bacia determi-
naram a geometria dos sedimentos depositados. Estas variações
estavam relacionadas aos processos de isostasia ocorridos du-
rante a evolução da bacia. Nos primórdios do flexuramento da
bacia, terras altas foram formadas a oeste dando origem aos le-
ques aluviais representados pelos conglomerados e brechas. Com
o aumento progressivo da subsidência da bacia, redes de drena-
gem começaram a se instalar, lixiviando os conglomerados e
dando origem a depósitos fluviais com retrabalhamento eólico
(Formação Serra do Córrego). Durante esta deposição houve um

processo de progradação sedimentar, onde os sedimentos avan-
çaram para o interior da bacia. Extensa plataforma rasa, caracte-
rística de mares epicontinetais, se instalou na região, gerando
arenitos finos e bem selecionados. Ocasionalmente estes foram
retrabalhados pelo vento em períodos de exposição subaérea,
devido à variações do nível do mar (Formação Rio do Ouro).
Posteriormente, aliado à variações climáticas, o nível de base
voltou a subir progressivamente, impondo uma retrogradação
dos sedimentos. Desta forma, os processos marinhos se implan-
taram na bacia graças a esta transgressão. Depósitos de fluxos
gravitacionais subaquosos e de correntes de turbidez, associa-
dos à sedimentos químicos de águas profundas, passaram a ser
predominantes na bacia. Todas as estruturas sedimentares geo-
petais observadas nos diferentes ambientes deposicionais ates-
tam o topo estratigráfico para oeste. A não observação de sedi-
mentos deltaicos distais sugere que a bacia evoluiu diretamente
da plataforma para a zona profunda, através de uma grande ram-
pa.

°
soerguimento da bacia pela tectônica transpressiva que se

instalou após a deposição das seqüências sedimentares, fez a bor-
da leste da bacia subir a níveis de instabilidade e ser totalmente
erodida, bem como, colocou as seqüências mais profundas sobre
as seqüências sucessivamente mais rasas. Uma das principais con-
seqüências deste modelo é a rejeição da inclusão dos sedimentos
da Formação Cruz das Almas no Greenstone Belt de Mundo Novo,
uma vez que estes representam uma sedimentação contemporâ-
nea com os das Formações Serra do Córrego e Rio do Ouro.

OS DIFERENTESEPISÓDIOSMAGMÁTICOS OCORRIDOS NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL:
NOVOS DADOS GEOCRONOLÓGICOS

Eliane Guedes 1.2;Mônica Heilbron2; Júlio C. Horta de Almeida2; Wilson Teixeira3; Paulo Vasconcelos4; Cláudio Valeriano 2
1PPG-FGEL/UERJ-eliguedes@Starmedia.com; 2 Grupo TEKTOS-FGEL/UERJ;
3 CPGEo/USP; 4 University ofQeensland

No embasamento onshore das bacias de Campos e Santos
afloram rochas metamórficas de alto grau e corpos granitóides
com idades variando entre o Proterozóico e o Cambriano, repre-
sentantes de um orogeno Neoproterozóico muito erodido co-
nhecido como Faixa Ribeira. Este embasamento é cortado por
uma série de estruturas rúpteis com provável idade/reativação
no Mesozóico-Cenozóico e por diversos corpos magmáticos
associados a estas. Estes corpos magmáticos (diques, sills e sto-
cks) são constituídos por rochas das séries subalcalina toleítica
de alto TiOz e alcalina. Dados geoquímicos e petrográficos per-
mitem subdividir as rochas da série subalcalina em três diferen-
tes suítes baseadas nas razões (La/Yb)N"Estes dados são corro-
borados por novos dados geocronológicos de 40Arp9 Ar que tra-

zem uma nova contribuição para o entendimento da tectônica
deste segmento do embasamento e permitem subdividir os even-
tos magmáticos nas seguintes fases:
I) 192 (?)-160 Ma

- Evento magmático mais antigo registrado
no Estado do Rio de Janeiro. É representado por um enxame
de diques toleíticos de alto TiOz de direção NNW. Estas ida-
des são correlacionáveis ao magmatismo encontrado na re-
gião nordeste e pode indicar que já ocorriam movimentos
distensivos e afinamento crustal, mesmo antes da quebra do
Gondwana na região sudeste do Brasil;

2) 148-135 Ma - Magmatismo toleitico quimicamente seme-
lhante aos derrames de alto TiOz da Bacia do Paraná e aos

diques do Arco de Ponta Grossa, com direções variando en-
tre NNW, NS e NNE.

3) 127-120 Ma- Estágio de estiramento crustal e transição para
o estágio de oceano restrito representam o terceiro pulso de
magmatismo toleítico com baixo TiOz' semelhante aos der-
rames da Bacia de Campos;

Novos episódios tectono-magmáticos seguiram-se com a reati-
vação da Plataforma Sul-Americana, quando se iniciou o
magmatismo de caráter alcalino, e que provavelmente evo-
luiu da seguinte forma:

4) 82 Ma - Magmatismo lamprofirico na forma de diques de
pequeno porte.

5) 70-64 Ma - Magmatismo alcalino félsico, inicialmente na for-
ma de plutons sieníticos iniciou-es há 70 Ma. A evolução do
processo culminou com o relaxamento crostal, geração das ba-
cias tipo rift de Resende e Volta Redonda e intrusão de diques
fonolíticos e traquíticos com direção NE, fortemente controla-
dos pelo embasamento Pré-cambriano, há cerca de 65-64 Ma.
Depósitos de fluxo de detritos com seixos dessas rochas alcali-
nas podem ser encontrados nas bacias do tipo rifi.
50 Ma - Derrame das lavas ankaramíticas encontradas nas

bacias de Resende e ltaboraí, provavelmente associado com os
plutons mais jovens do SE (Ex. Morro Redondo) e à pluma de
Martins Vaz que deixou seu registro na cadeia Vitória-Trindade
e em corpos vulcânicos ofl-shore na Bacia de Campos.
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RECONHECIMENTO DE UNIDADES TECTONOSSEDIMENTARES NA BACIA DO TUCANO SUL
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A Bacia do Tucano Sul, localizada na parte nordeste do es-
tado da Bahia, faz parte do rifte Recôncavo- Tucano-Jatobá, pre-
enchido entre o Neojurássico e o Eocretáceo, nos estágios inici-
ais da abertura do oceano Atlântico Sul. A sua cartografia geoló-
gica (1:200.000) foi atualizada pela CPRM com o objetivo de
elaborar um modelo de evolução estratigráfica baseado no reco-
nhecimento de tectonosseqüências. Esse modelo possibilita iden-
tificar as discordâncias resultantes de quedas importantes do ní-
vel de base, responsáveis por reorganizar a paleogeografia da
bacia, e facilita observar como se distribuem espacialmente os
seus sedimentos. A tectônica que deu origem ao rifte gerou, na
sua parte intermediária, um semigráben assimétrico com borda
falhada localizada a leste da fossa. A borda flexural da estrutura
situa-se a oeste e mergulha contra a margem falhada (Bacia do
Tucano Sul). Falhas internas, sintéticas e antitéticas, estrutura-
ram o semigráben em blocos basculados e rotacionados e,junta-
mente com a falha de borda, controlaram o preenchimento da
bacia, regulando o suprimento, a taxa de acomodação de sedi-
mentos e a variação relativa do nível do lago. As áreas-fonte que
alimentavam a bacia variaram ao longo das fases pré, sin e pós-
rifte de sua evolução. Assim, durante a fase pré-rifte os sedi-
mentos provieram de norte e oeste da região subsidente. No iní-
cio da fase sinrifte de oes-sudoeste, enquanto no seu final e na
fase pós-rifte a área-fonte dos sedimentos situava-se a nor-no-
roeste. Quatro tectonosseqüências (I, 2, 3 e 4), compostas de
seis tratos de sistemas que se tornam rasos ascendentemente,
depositaram-se nessa fossa tectônica, por processos de fluxos
gravitacionais e eólicos e por mecanismos de tração e suspen-

são. A tectonosseqüência I, inferior, formada pelo trato de lago
alto ts-I, relaciona-se às formações Aliança e Sergi acumuladas
durante a fase pré-rifte. Na fase sinrifte depositaram-se: a tecto-
nosseqüência 2, representada pelos tratos de lago baixo ts-II (for-
mações Itaparica e Água Grande), transgressivo ts-III (Forma-
ção Candeias) e de lago alto ts-IV (Grupo Ilhas e parte inferior
da Formação São Sebastião); e a tectonosseqüência 3, composta
pelo trato de lago baixo ts-V, relacionado à parte superior da
Formação São Sebastião. A tectonosseqüência 4, superior, for-
mada pelo trato de lago baixo ts-VI, corresponde à Formação
Marizal acumulada durante a fase pós-rifte. Os tratos de siste-
mas de lago baixo refletem períodos de queda significativa do
nível de base do lago e de diminuição do espaço para acomoda-
ção de sedimentos. Nesses intervalos a sedimentação na bacia é
progradante, flúvio-eólica, e compõe arranjos granocrescentes
para cima. O trato transgressivo representa uma época de eleva-
ção rápida do nível de base, provocada por forte atividade tectô-
nica, acompanhada de alta taxa de subsídência, ampliação da
fossa e aprofundamento da lâmina d'água, que se refletem na
sua sedimentação, eminentemente pelítica e lacustre. Os tratos
de lago alto representam épocas de elevação discreta, seguida
de parada e queda gradual do nível de base. Essa dinâmica se
revela na sedimentação progradante, deltáica e flúvio-eólica que
se instala na bacia, nesses períodos, sobre depósitos lacustres.
Salienta-se a associação preferencíal de depósitos turbidíticos
com os períodos transgressivo e de nível de base alto, diferente
da relação preferencial normalmente atribuída aos mesmos, com
épocas de nível de base baixo.

CARACTERíSTICAS E ORIGEM DO DIAMANTE DA BACIA DO RIO MACAÚBAS,

CENTRO-NORTE DE MINAS GERAIS.

Joachim Kaifunkel - Depto. Geologia IGC/UFMG; Maximiliano Martins - Depto. Geologia IGC/UFMG; Tom McCandless -
University of Arizona (Tucson-USA), now in Ashton Mining Co.
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A bacia hidrográfica do rio Macaúbas, afluente esquerdo do rio
Jequitinhonha no centro-norte do estado de Minas Gerais, apresen-
ta peculiaridades em relação às demais bacias hidrográficas princi-
pais do Espinhaço Mineiro: (I) a maioria absoluta de sua área é
composta por rochas glaciogênicas proterozóicas do Grupo Ma-
caúbas, (2) é o único local em Minas Gerais no qual ocorrem carbo-
nados em quantidade apreciável junto com diamantes nos casca-
lhos aluvionares, (3) as populações de diamantes demonstram par-
cialmente características diferentes das demais populações que ocor-
rem no Espinhaço Mineiro, (4) encontram-se nos cascalhos aluvio-
nares minerais exóticos às litologias que compõem a geologia da
bacia (e.g. granada, estaurolita, crisoberílo gemológico, monazita).
As características fisicas e gemológicas de 253 diamantes da bacia
do rio Macaúbas foram determinadas ao longo de 13 meses. Os
resultados preliminares apontam para populações mistas, unindo
diamantes que sofreram desgaste maior, principalmente por abra-
são no transporte fluvial, junto com aqueles sem feições de desgas-
te mecânico (análises efetuadas através de MEV). Metade dos dia-
mantes apresentam clivagem, sendo que 70% são de origem primá-
ria (magmática, exibindo etch figures nestas superficies) e apenas
1/5 de origem secundária (sedimentar); o restante das clivagens não
foi possível sua identificação. 42% dos diamantes mostram linhas
de laminação, frequentemente com textura shagreen, associadas a
deformação plástica em condições mantélicas. Elas ocorrem prin-
cipalmente em cristais de forma tetrahexahédrica em estado avan-

çado de reasorbção magrnática. 76% dos diamantes examinados
apresentam hillocks do tipo piramidal e/ou em blocos e 72% con-
tém cavidades primárias (e.g. pitting, ruts, grooves, hollows). As
feições indicam um único tipo de fonte magrnática para os diaman-
tes da bacia do rio Macaúbas. Os sedimentos glaciogênicos foram
interpretados como pertencentes à fácies glácio-marinha. As fei-
ções apontam para a zona do gelo flutuante, com ou sem contato
com o substrato, possuindo espessuras da ordem de 250-350 m,
distribuídos ao longo de centenas de km em direção N-S. Inúmeros
corpos quartzíticos no meio do tilito foram interpretados como se-
dimentos do tipo outwash e eskers, cuja direção generalizada é de
NW para SE. Esta direção está corroborada como aquelas da fácies
glácio-terrestre na Serra do Cabral. A fonte magmática primária do
diamante não está situada no Espinhaço nem nos conglomerados
cretácicos reliquiares que ocorrem isolados na chapada, e pode ser
assim considerada como sendo extrabacinal. A hipótese de um trans-
porte glacial dos diamantes e dos minerais exóticos à geologia da
bacia, oriundos de uma área situada a NW da bacia parece plausí-
vel. Entretanto, como os processos glaciais não concentram, mas
frequentemente dispersam minerais indicadores kimberlíticos/lam-
proíticos, advoga-se uma erosão e concentração fluviallocal/parci-
ai anterior ao transporte. O último processo apenas deslocou tais
minerais geograficamente, incluindo o diamante. Processos fluvi-
ais recentes reconcentraram diamantes e minerais exóticos nos cas-
calhos da bacia do rio Macaúbas.
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As rochas do Eo-Penniano da Bacia do Paraná foram estu-
dadas sob o enfoque da estratigrafia de seqüências na região
central do Rio Grande do Sul entre as cidades de Minas do Leão
e Pantano Grande. A sucessão de rochas estudadas pertence as
unidades litoestratigráficas denominadas de Grupo Itararé, for-
mações Rio Bonito, Palenno e Irati (base). Este arcabouço faci-
ológico registra a história deposicional da área do Sakmariano/
Artinskiano até o Kunguriano, compreendendo um intervalo de
tempo de aproximadamente 16 M.a. O estudo teve como fonte
de dados a descrição litológica de testemunhos de sondagem e a
interpretação dos perfis de raio gama complementados com a
descrição de afloramentos. A descrição dos testemunhos de son-
dagem possibilitou a interpretação de onze litofácies que foram
agrupadas em oito associações faciológicas, as quais penniti-
ram a interpretação dos sistemas deposicionais que se sucede-
ram na área, são eles: sistema glacio-marinho e sistema defan-
delta na base que foram sucedidos pelos sistemas fluvio-deltai-
co e estuarino, os quais evoluíram para um sistema marinho raso
e, finalmente, para um sistema marinho profundo abaixo do ní-
vel de base das ondas de tempestades. As associações faciológi-
cas foram agrupadas de acordo com os preceitos da estratigrafia
de seqüências em tratos de sistemas, o que possibilitou o reco-
nhecimento de um arcabouço estratigráfico composto por qua-

tro seqüências deposicionais de terceira ordem, limitadas por
discordâncias relacionadas com a queda do nível relativo do mar
e caracterizadas pela ocorrência de fácies fluvio-deltaicas e bre-
chas de exposição confonne descrito abaixo.

A Seqüência 1 é limitada na base por uma inconfonnidade,
com um hiato de aproximadamente 300 M.a. entre o embasa-
mento cristalino e os depósitos sakmarianos. Esta seqüência é
fonnada pelos tratos transgressivo e de mar alto.

A Seqüência 2 é limitada na base por uma inconfonnidade
fonnada pelos sedimentos fluvio-deltaicos do trato de mar baixo
erodindo o trato de mar alto da seqüência sujacente. Os depósitos
lagunares e estuarinos caracterizam o trato de sistemas transgres-
sivo. O trato de mar alto, possui camadas de carvão com espessu-
ras expressivas (até 3 m de espessura) e é caracterizado pelo pa-
drão agradacional de empilhamento das paras seqüências.

A Seqüência 3 é marcada por uma incisão na base, erodindo
aproximadamente vinte metros de sedimentos do trato de mar
alto da Seqüência 2 e fonnando um paleovale; este foi preenchi-
do por sedimentos fluviais de granulometria grossa na base e
pelas fácies transgressivas de shoreface e offihore, que fonnam

o trato de sistemas transgressivo desta seqüência.
Um novo rebaixamento do nível do mar é identificàdo em peli-

tos brechados e com fendas de ressecarnento na base da Seqüência 4.

PALlNOLOGIA DA PORÇÃO BASAL DO GRUPO GUATÁ, SUPERGRUPO TUBARÃO (PERMIANO INFERIOR)
NA REGIÃO DE CERQUILHO, SP - BACIA DO PARANÁ

Leandra Costa LagesJ; Rosemarie Rohn 2,Joel C. de Castro 2& Paulo Alves de Souza 3
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da FAPESP N° 97/03639-8

Já foram propostas várias subdivisões estratigráficas para o
Supergrupo Tubarão, envolvendo inúmeras designações, com tra-
tamentos diferenciados quanto à sua hierarquia litoestratigráfica.
A diversidade nomenclatural reflete sua complexidade, especial-
mente a descontinuidade lateral das fácies ao longo da bacia e a
falta de datum facilmente identificável. Há controvérsias se os
depósitos com carvão da região de Cerquilho pertencem ao Gru-
po Itararé ou ao Grupo Guatá. Tais problemas devem-se, em par-
te, à maior proporção de arenitos acima dos últimos diamictitos
nesta região em comparação a diversas outras da faixa aflorante
do Grupo Guatá no Estado de São Paulo, onde os depósitos glaci-
ais são tipicamente sobrepostos por pelitos. Outro motivo de dis-
cussão refere-se justamente à identificação do último diamictito
do Grupo Itararé. Em tennos operacionais, o contato entre os gru-
pos Itararé e Guatá, geralmente, é posicionado logo acima do úl-
timo diamictito, porém, não necessariamente este representa a pas-
sagem do intervalo glacial para'o pós-glacial. No início da depo-
sição do Grupo Guatá, provavelmente, ainda havia alguma influ-
ência glacial e a discordância observada em diversos locais entre
as duas unidades não deve representar um intervalo de tempo muito
longo. Dois outros fatores dificultam a detenninação da posição
litoestratigráfica do carvão de Cerquilho. Na região, há muitas
falhas geológicas de rejeito desconhecido, além de soleiras de di-
abásio, causando problemas nas correlações entre poços e aflora-
mentos. Finalmente, o último fator é decorrente da ocorrência não

de um único nível de carvão na região e, sim, mais do que um.
Amostras de quatro poços da CESP obtidas em estratos adjacen-
tes ou próximos ao carvão da antiga mina no Bairro Aliança de
Cerquilho (SP), pennitiram a realização de análises palinológicas
e discussões bio-cronoestratigráficas. Por meio de correlações li-
toestratigráficas entre diversos poços e de acordo com os critérios
utilizados para posicionar o limite entre os grupos Itararé e Guatá
(geralmente, logo acima do último diamictito), pôde-se posicio-
nar o principal carvão da região de Cerquilho na porção basal do
Grupo Guatá. Foram identificadas 29 espécies de palinomorfos,
compatíveis com a Subzona Protohaploxypinus goraiensis da Zona
Vittatina (cr. Souza & Marques-Toigo, 2001, Ciência-Técnica-
Petróleo, Seção: Exploração de Petróleo, n° 20, CD-ROM, p.153-
159). Esta subzona foi posicionada no Penniano Inferior, consi-
derando-se as similaridades com as palinofloras de outras regiões
gondvânicas, principalmente das bacias sul-americanas. Diversas
espécies da subzona (e.g. dos gêneros Vittatina, Protohaploxypi-
nus e Striatopodocarpites), também registradas no material estu-
dado, têm aparecimento na base do Penniano e nenhuma é diag-
nóstica das porções mais altas do Penniano Inferior ou dos inter-
valos cronoestratigráficos seguintes. É notório que muitas espéci-
es ocorrem inclusive no Carbonífero Superior da Argentina. Os
resultados são significativos para sugerir a idade eopenniana ini-
cial para as assembléias do carvão de Cerquilho e não idade mais
jovem, como sugeri da em trabalhos prévios.
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ESTRATIGRAFIA DE SEQUÊNCIAS DO MEMBRO TRIUNFO/FORMAÇÃO RIO BONITO

NA REGIÃO CENTRO-NORTE DO ESTADO DO PARANÁ

Fábio Monteiro de Lima!; Joel Carneiro de Castro2 & Antonio Roberto Saad2
I Bolsista-mestrando ANP (PRH05/MME/MCT) UNESP- Curso de Pós-graduaçõa em Geociências. E-Mail:
limafm@bol.com.br; 2 UNES?, Instituto de Geociências e Ciências Exatas- IGCE, Dep. de Geologia Aplicada, CP> 178, CEP:
13506-900, Rio Claro-SP

o Membro Triunfo (Artinskiano), divisão inferior da For-
mação Rio Bonito, constituiu uma importante unidade da
Bacia do Paraná em função do potencial prospectivo para
carvão, ocorrência de urânio e potencial petrolífero devido à
presença de rochas reservatório. Esta unidade, que apresenta
um complexo arcabouço estratigráfico devido às caracterís-
ticas de sua gênese deltaica pós-glacial, adelgaça-se para o
norte e assenta-se em discordância sobre o Grupo Itararé. O
presente trabalho representa uma tentativa de aplicação da
Estratigrafia de Seqüências (sensu Exxon) para o intervalo
correspondente ao Membro Triunfo, próximo à faixa aflo-
rante do centro-norte paranaense. Foram analisados testemu-
nhos e perfilagens de poços perfurados pela Companhia de
Pesquisa e Recursos Minerais (C.P.R.M.), através dos quais
foram identificadas e descritas vinte e quatro fácies, associa-
das a três sistemas deposicionais básicos: fluvial, deltaico e
marinho. Objetivando a compreensão do arcabouço crono-
estratigráfico da unidade em questão, foram elaboradas duas
seções estratigráficas, uma S-N e outra W-E, onde foi possí-

vel descrever seis seqüências de alta freqüência (de quarta
ordem) designadas informalmente como I, 11,III, IV, V e VI.
Nas seqüências inferiores (I, 11e III) observa-se o domínio
das associações flúvio-deltaicas/deltaicas, compostas essen-
cialmente por arenitos com estratificação cruzada, arenitos e
siltitos maciços e arenitos com laminação cruzada clino-as-
cendente e horizontal. As seqüências IV e V apresentam de-
pósitos marinhos compostos por arenitos e siltitos bioturba-
dos e arenitos com laminação ondulada truncante, e que late-
ralmente gradam para depósitos de frente deltaica e planície
deltaica. Por fim, a seqüência do topo (VI) é constituída por
depósitos essencialmente marinhos, representados por silti-
tos maciços, siltitos bioturbados e arenitos bioturbados com
laminação ondulante truncante, aleitamento gradacional e às
vezes mudflaser. É importante ressaltar que as seis seqüênci-
as descritas encontram-se presentes apenas na porção sul da
área de estudo, enquanto que, na porção norte, estas se redu-
zem a quatro (III à VI) devido ao onlap progressivo das se-
qüência inferiores sobre a discordância pós-Itararé.

BACIA CALCÁRIA NEOPROTEROZÓICA BAMBUí NA AMÉRICA DO SUL

Jannes M Mabesoone Depto. Geologia, Univ. Fed. Pernambuco, Recife (PE); e-mail: lagese@npd.u.fPe.br

Numa faixa que se estende de norte a sul, desde o Nor-
deste brasileiro através do país e através do leste da Bolí-
via e do Paraguai para dentro do leste da Argentina, ocor-
re uma sequência de calcários com caráter litológico sur-
preendentemente uniforme, sobre tal distância de aproxi-
madamente 4.500 km.Esses calcários são conhecidos como
Bambuí, desde 1917, que se acumularam numa faixa rela-
tivamente larga através da área. Os mesmos depositaram-
se no Neoproterozóico Inferior (Toniano, 0,98-0,88 Ga),
durante um episódio tectono-sedimentar submergente. Os
calcários são geralmente de granulação fina, coloração
cinza escura, muitas vezes com acamamento ou lamina-
ção paralela; microscopicamente apresentam-se como mi-

cri tos e microsparitos recristalizados, às vezes dolomiti-
zados. Estruturas estromatolíticas são comumente encon-
trados, como também alguns microfósseis e ichnofósseis.
Conforme sua ocorrência, esses calcários foram deposita-
dos em vários ciclos, num mar epicontinental, bastante raso
e de energia baixa, com uma circulação relativamente res-

trita, que avançou para leste sobre uma área continental.
As características principais dos ciclos de sedimentação
Bambuí, confirmadas por dados isotópicos de O e C, são:
(1) subsidência oscilatória acelerada, inicialmente numa

fácies marinha muito rasa até lagunar; (2) subsidência com
aumento de profundidade da água; (3) soerguimento osci-
latório, para condições marinhas mais rasas; (4) novamente
subsidência e aumento de profundidade da água. Na mar-
gem ocidental da faixa, o ambiente tornou-se uma rampa
carbonática de alta energia, na qual ocorrem frequente-
mente calcários de granulação mais grosseira. Uma dia-
gêse precoce transformou muitos desses calcários em do-
lomitos. Devido à sua uniformidade litológica, a sequên-
cia carbonática deve ter sido acumulada na margem oeste
de um continente bastante grande, provavelmente Gon-
dwana ocidental. A sequência representa a transgressão
comum para um episódio submergente durante o qual uma
subsidência oscilatória permitiu o mar avançar sobre uma
área continental, possivelmente cratônica.

384



PRINCIPAIS FEiÇÕES ESTRUTURAIS DA BACIA DE IGUAPE (SP)

Delzio de Lima Machado Júnior; Petrobrás - UN-RIO - delzio@petrobras.com.br

Na platafonna continental sul de São Paulo e na planície
costeira adjacente existem estruturas associadas a uma bacia
sedimentar cenozóica. Esta bacia estende-se paralelamente à
costa (NE-SW) sob águas rasas «20 m de profundidade), com
largura x comprimento próximo a 30 x 90 km. Seu depocentro
mais profundo (>550m de espessura) ocorre a leste da cidade
de Iguape. Apesar de indicações da possibilidade de uma área
sedimentar estendendo-se mar adentro (fisiografia litorânea
sugestiva, presença freqüente de depósitos terciários e quater-
nários em uma planície costeira, pequenos grábens próximos à
costa) a existência de uma bacia na platafonna continental só
pôde ser comprovada através de interpretação sísmica, favore-
cida com a integração de dados geofisicos (aeromagnetome-
tria e gravimetria). A Bacia de Iguape é bastante segmentada
por falhas NW que provém do continente, portadoras de im-
portantes rejeitos nonnais que definem alguns depocentros.
Também é afetada por falhas NE de menores rejeitos, visíveis
através de interpretação sísmica. Na região de Cananéia po-
dem ser interpretadas falhas que delimitam um pequeno grá-
ben identificado por gravimetria, preenchido por sedimentos
de natureza sobretudo continental (Gráben de Cananéia) situa-
do na extensão SW da referida bacia. Dois poços estratigráfi-
cos rasos perfurados na área litorânea sugerem a continuidade
da área sedimentar em direção à planície costeira adjacente.
Em ambos foi encontrada a seguinte sucessão sedimentar: se-
dimentos continentais (areias e conglomerados) em suas se-
ções mais inferiores, depósitos argilosos transicionais em po-
sição intennediária e, recobertos por depósitos argilosos mari-
nhos. A região onde se instalou a bacia é marcada por dois
sistemas principais de descontinuidades, que confere forte ani-
sotropia ao embasamento local. Um, mais antigo compreende

falhas e zonas de cisalhamento NE e ENE eocambrianas sub-
verticais, dispostas em geral paralelas à linha de costa e que
caracterizam o embasamento regional da região sudeste. O ou-
tro sistema compreende falhas e juntas, em geral, dispostas na
direção N50-60W, que se relacionam à presença de feixes de
diques de diabásio eocretácicos associados ao Alinhamento de
Guapiara. Este sistema é caracterizado por uma anomalia gra-
vimétrica positiva regional que segue na direção NW. Junto à
costa, tal anomalia é bem destacada em mapas gravimétricos,
sendo que na bacia coincide com um alto do embasamento vi-
sível em seção sísmica. Regionalmente constitui o eixo do Ali-
nhamento de Guapiara e na bacia representa um horst divisor
dos depocentros de Cananéia e 19uape. Já a assinatura magné-
tica correspondente a este sistema é marcada por típicas ano-
malias lineares nonnais, discordantes do padrão regional, re-
velando a natureza fraturada do embasamento. Geologicamente
verifica-se que tais anomalias correspondem a diversos feixes
de diques de diabásio eocretácicos, falhas e fraturas, em geral
orientadas segundo as direções N50-60W. O outro conjunto de
anomalias observado em mapas magnetométricos correspon-
de ao sistema de estruturas NE e ENE. Neste caso, delineiam o
traço das principais zonas de cisalhamento presentes no emba-
samento regionais, mesmo estando bastante afetado pelo con-
junto de anomalias eocretácico.A interação entre os dois siste-
mas de estruturas ilustrados pelos conjuntos de anomalias mag-
néticas pode ter favorecido a implantação da Bacia de Iguape.
Indicadores cinemáticos obtidos em planos de falhas transcor-
rentes destrais de direção N60-70W, na área continental próxi-
ma, pennitiram deduzir extensão na direção ENE-NE que te-
ria agido sobre os sistemas NW e NE-ENE, pennitindo a aber-
tura e estruturação da Bacia de 19uape.

GEOLOGIA DA BACIA DO RIO MACAÚBAS (MG)

Maximiliano Martins - Depto. Geologia IGC/UFMG; Joachim Karfunkel - Depto. Geologia IGC/UFMG; Ricardo Scholz -
Depto. Geologia IGC/UFMG; Samuel Hayden - Depto. Geologia IGC/UFMG

A bacia hidrográfica do rio Macaúbas, afluente esquerdo do
rio Jequitinhonha, com uma área aproximada de 1000 km2, lo-
caliza-se no centro-norte do estado de Minas Gerais. Diamantes
e carbonados ocorrem juntos nos aluviões, sendo lavrados há
mais de 200 anos. Na porção NE da bacia afloram quartzitos e
lentes conglomeráticas do Supergrupo Espinhaço (Fm. Resplan-
decente), perfazendo 15% da área. Não há registro de atividade
garimpe ira nestes metaconglomerados e em aluviões deles deri-
vados, ao exemplo do que ocorre nos metaconglomerados do
tipo "Sopa" de Diamantina. O restante da área da bacia é com-
posta por metassedimentos do Grupo Macaúbas, na sua maioria
diamictitos tectonizados, atingindo espessuras da ordem de 250-
350 metros. Esta localidade geográfica representa o locus typi-
cus da "Fm Macahúbas", tenno introduzido por Moraes (1932)
para os sedimentos de origem glacial. Na década de 1970 a for-
mação foi elevada para o status de Grupo, englobando ainda no
topo e na base, sequências não glaciais. Os quartzitos impuros,
microconglomeráticos, localmente contendo seixos e lentes con-
glomeráticas na base do tilito e bordejando o anticlinório de lta-
cambira (Fm. Califonne) foram também mapeados na área. O
contato com o Supergrupo Espinhaço é de natureza tectônica.
Os espessos tilitos com 10-15 % de seixos e fragmentos de ro-
chas exibindo ampla gama de composição, tamanho, esfericida-
de e angulosidade, contém inúmeros corpos de quartzito que
foram interpretados como sendo sedimentos do tipo outwash e

eskers. Os últimos tem orientações diversas, entretanto, predo-
minam direções NNW-SSE. Tal direção preferencial, idêntica
aquelas das serras do Cabral e Água Fria, aliada a espessura e
distribuição geográfica extensa, pennite sua interpretação como
sendo depósitos glácio-marinhos, pertencendo a zona do gelo
flutuante com ou sem contato com o substrato. Ocorrem nos
aluviões recentes, minerais exóticos às litologias da bacia (e.g.
granada, estaurolita, crisoberilo, monazita), reforçando a idéia,
de que os diamantes são oriundos de uma fonte extrabacinal,
deslocados por processos glaciais durante o início do Neoprote-
rozóico de uma fonte citada a NNW da bacia atual. Quartzitos,
xistos e filitos ao sul da bacia foram interpretados em trabalhos
anteriores de duas maneiras: (i) como pertencendo ao topo do
Grupo Macaúbas, e (ii) como pertencendo ao Supergrupo Espi-
nhaço, em contato de empurrão com os metassedimentos glaci-
ogênicos. Não foram encontradas evidências para contatos tec-
tônicos, e o presente mapeamento advoga a inclusão destas lito-
logias ao Grupo Macaúbas (Martins et aI. 2000). Conglomera-
dos reliquiares ocorrem no topo das chapadas, sendo interpreta-
dos como remanescentes do sistema fluvial, oriundo de leste,
pelo soeguimento da Serra do Espinhaço no Juro-Cretáceo.

Martins, M.S., Karfunkel, J., Addad, A., Scholz, R., Í'erego-
vich, B. (2000). Das Macaúbas-Becken in zentral-nord Minas
Gerais (Brasilien) und serie Diamantvorkommen. Profil, Bd.,
19, Extended Abstracts (em CD-ROM).
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RIFTES INTRACRATÔNICOS, RIFTES ABORTADOS E RIFTES PROXIMAIS DAS MARGENS lESTE E
EQUATORIAL DO NE BRASilEIRO.

Renato M. Darros de Matos - UFRN - PPGG - (matos@ccet.ufrn.br)

o processo de abertura do Atlântico Sul foi inicialmente
marcado pela implantação do Sistema de Riftes Cretáceos do
NE Brasileiro (SRCNB; Matos, 1987) e posteriormente pelo
processo de ruptura litosferica final com a implantação de um
sistema de riftes transtracionais ao longo da Margem Equato-
rial Afro-Brasileira (MEAB, Matos, 1999). O objetivo deste
trabalho é mostrar as similaridades e as diferenças entre as mar-
gens leste e equatorial brasileira, o diacronismo da deformação
e as interações espaciais entre os diversos episódios de riftea-
mento, durante a abertura do Atlântico Sul e Equatorial. O
SRCNB foi dominado por um processo de rifteamento polifási-
co, denominados de Sin-Rifte l, II e m, que se expressaram atra-
vés de episódios marcantes de formação de rifte-valleys, distri-
buídos em três eixos de rifteamento principais, denominados de
(I) Trende Gabão-Sergipe Alagoas (GSA), (2) Trende Recônca-
vo-Tucano-Jatobá (RTJ) e (3) Trende Cariri-Potiguar. O riftea-
mento do SRCNB atingiu seu clímax durante o estágio Sin-rifte
m (Barremiano) quando ocorre uma grande mudança na cine-
mática rifte, relacionada ao desenvolvimento síncrono de dois
trendes deformacionais: a iniciação das deformações cisalhan-
tes da margem norte-equatorial e a propagação e o clímax do
rifteamento na margem leste (Sergipe e Alagoas). O processo é
acelerado ao final do Aptiano, quando finalmente o lineamento
de Pemambuco-N'gaundere é cortado ortogonalmente, e a ba-
cia de Pemambuco-Paraíba se desenvolve ao longo da Zona
Transversal (Matos, 1992). Enquanto os trendes do RTJ e Cari-
ri-Potiguar emersa estavam totalmente abortados, os trendes de
GSA e PE-PB evoluíam para uma margem passiva do tipo Atlân-
tico. A MEAB foi desenvolvida durante o intervalo Aptiano-
Cenomaniano, e sua fragmentação se iniciou no Aptiano, sob

condições transtracionais, com o desenvolvimento de bacias em
uma extensa e sinuosa faixa de deformação entre a Foz do Ama-
zonas e do Delta do Níger. A feição clássica de meio-grabens/
cunha de sedimentos sintectônicos, típicos de riftes, pode ser
considerada mais como uma exceção do que uma regra para a
MEAB. Modelos convencionais de rifteamento não funcionam
para a margem. Ao invés de caracterizar as tectono-seqüências
em pré, sin e pós-rifte, utiliza-se para a MEAB uma subdivisão
baseada em seqüências pré, sin e pós-desenvolvimento de zonas
transformantes equatoriais entre os continentes Africano e Sul-
americano. Num primeiro estágio, teríamos o início da fragmen-
tação, em condições intracontinentais (fase Sin-Transtração ao

invés de sin-rifte), seguidos das fases Sin- Transformante e Pos-
Transformante (ao invés de Pos-rifte). Os limites rupturais da
litosfera passam a ser definidos a partir da focalização da defor-
mação em um sistema de falhas transformantes, subparalelo e
en echelon, definindo as inflexões da futura margem em posi-
ções do tipo releasing ou restraining bend. Bacias vizinhas apre-
sentam uma grande diversidade no registro tectono-sedimentar,
conseqüência do controle tectônico (cinemático) de uma mar-
gem do tipo transformante, função direta da paleo-posição geo-
gráfica de cada bacia em relação aos proto-centros de espalha-
mento oceânico, e da distância das falhas transformantes. O ter-
mo rifte é aparentemente inadequado para a Margem Equatorial
em função de importantes particularidades observadas sistema-
ticamente em quase toda a Margem Equatorial afro-brasileira.
Sugere-se o uso do termo TRIFTE para caracterizar bacias con-
troladas por falhas que se desenvolvem em litosfera continental
sob condições de alta obliqüidade, como parte de um processo
de fragmentação em margem transformante.

EVAlUATING EXPlORATION RISK USING THE PETROlEUM SYSTEM APPROACH IN THE BRAZILlAN
EQUATORIAL MARGIN

M. R. Mellol, V. Eliasl, 1. Macedo2, 1. DhaP and J.M. Moldowan3

IAnalytical Solutions, Rio de Janeiro, Brazil
2Brain, Rio de Janeiro, Brazil

3Stanford University, California, USA

ln the last years, a multidisciplinary approach involving ge-
ochemical, geological and geophysical research has greatly
enhanced the levei ofunderstanding ofsome ofthe most repre-
sentative petroleum systems in the Brazilian sedimentary ba-
sins. The petroleum system concept requires that you shift
your emphasis from sedimentary rocks to fluids (oil and gas) to

discovered petroleum occurrences. Petroleum system investi-
gations require that you first identify the hydrocarbon fluid sys-
tem, then investigate only those sedimentary rocks that are rela-

ted to this fluid system.
The petroleum system, approach is an excellent mechanism

to formulate plays and prospects, and to evaluate related explo-
ration risk. This concept also provides a rationale to approach
petroleum research and assessment. When exploration risk is
evaluated in a sedimentary basin, it is mandatory, to investigate
independent variables such as "hydrocarbon charge", "Trap,"

and" migration Timing".
You will find that by incorporating the petroleum system

into your business plan, you find that it is much more involved
than you imagined. As an investigator, you are required to answer
questions using geology, geochemistry, and geophysics in ways
that you never imagined. The only way to make a believer out of
you is to "just do it".

As an explorationist, when plays or prospects are presen-
ted in the context of the petroleum system, it allows a fresh
look at previously drilled areas. lt provides a different context
in which to ask questions about exploration risk. lt provides an '
excellent mechanism to look at a mature petroleum province
for new plays or as an analog for a frontier area. ln short, if
you rigorously investigate a petroleum system, the resulting
case studies will provide new opportunities for yourself and
your organization.
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SISTEMASE SEQÜÊNCIASDEPOSICIONAIS DA FORMAÇÃO AREADO (CRETÁCEO INFERIOR) NA REGIÃO
DE CRUZEIRO DA PRATA, SUL DA BACIA SANFRANCISCANA, MINAS GERAIS.

Kátia Regina N. Mendonça!, Joel C. de Castro2,Rogério R. da Silva3
I Bolsista-Doutoranda da FAPESP (Processo No. 99/08739-6). Universidade Estadual Paulista-Campus de Rio Claro, Curso de
Pós Graduação em Geociências. E-mail: krnm@rc.unesp.br
2Universidade Estadual Paulista-Unesp, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Departamento de Geologia Aplicada, CP.
178, CEP 13506-900 Rio Claro - SP. E-mail:jocastro@rc.unesp.br
3Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG, Instituto de Geociências, Departamento de Geologia.

A Formação Areado (Cretáceo Inferior) consiste numa seção
continental siliciclástica (conglomerados, arenitos, siltitos e fo-
lhe lhos) com aproximadamente 150m de espessura, contendo sis-
temas fluvial, eólico, transicional e lacustre. Esta unidade é limi-
tada na base por metassiltitos neoproterozóicos do Grupo Bam-
buí e, no topo, por rochas vulcânicas e vulcaniclásticas da Forma-
ção Mata da Corda. Foram levantados quatro perfis estratigráfi-
cos, distribuídos na forma de um polígono e distanciados entre si
aproximadamente 1 km, situados cerca de 5 km ao sul de Cruzei-
ro da Prata; tal amostragem possibilitou um mapeamento crono-
estratigráfico de alta resolução para os sistemas e para as seis se-
qüências deposicionais presentes na Formação Areado. Aprimei-
ra seqüência, correspondendo a maior parte do Membro Abaeté,
contém depósitos aluviais conglomeráticos e arenosos, intercala-
dos ou não com arenitos eólicos, algumas vezes finalizando com
depósitos fluviais de menor energia. A segunda seqüência, en-
globando o topo do Membro Abaeté e todo o Membro Quiricó, é
composta por um delgado intervalo eólico na base, e por folhe-
lhos e siltitos laminados (com até 18 m de espessura) de lago
aberto, portando corpos arenosos transicionais a lacustres que

podem representar bases de seqüências de menor porte. A tercei-
ra seqüência, já correspondendo ao Membro Três Barras, apre-
senta depósitos torrenciais de arenitos com abundantes clastos de
sílex, passando a ritrnitos e margas gretadas para o topo. Também
ocorrem sistemas de origem lacustre marginal (arenitos fluviais
ou eólicos tomando-se mais finos, calcíferos e bioturbados para
cima). Esta seqüência termina com depósitos lacustres transgres-
sivos, sucedidos por arenitos de ambiente lacustre raso a margi-
nal. A quarta seqüência inicia com arenitos eólicos, seguidos por
ciclos fluviais e por depósitos areno-argilosos bioturbados con-
tendo Skolithos, de margem de lago. A quinta seqüência é seme-
lhante a seqüência anterior, entretanto não ocorrem os depósitos
de origem eólica, somente os sistemas fluviais e de margem de
lago. Seu limite superior é marcado por um nível de paleossolo
bastante bioturbado e rico em concreções carbonáticas (caliche).
Tanto a quarta como a quinta seqüência exibem um perfil basica-
mente transgressivo. Finalmente, a sexta seqüência é constituída
essencialmente por arenitos eólicos com estratificação tabular tan-
gencial, tomando-se maciços para cima (por alteração) e com con-
creções carbonáticas.

FÁCIES E SISTEMA DEPOSICIONAL DA FORMAÇÃO SERRA DO MARTINS
NOS PLATÔS TERCIÁRIOS DO RIO GRANDE DO NORTE

Maria Rosilene Ferreira de Menezes (maria.menezes@ufrgs.br)- Convênio UFRGSIANP
Francisco Pinheiro Lima Filho (pinheiro@geologia.ufrn.br)-PETROBRÁS/UN RN-CE
Paulo Roberto Cordeiro de Farias (prcordeiro@petrobras.com.br) - PETROBRÁS/UN RN-CE

A Formação Serra do Martins (FSM) constitui capeamentos
sedimentares repousando sobre altos do embasamento cristali-
no, em cotas de 650 a 750 m, sob a forma de platôs. As exposi-
ções mais expressivas dessa unidade estão comumente localiza-
das próximos e /ou sobre as zonas de cisalhamento NNE a NNO
brasilianas, na porção central e sudoeste do Estado do Rio Grande
do Norte, sendo também registradas no centro-leste do Estado
da Paraíba (platôs de Picuí-Cuité, Solânea-Bananeiras e Araru-
na) e na região de Triunfo, norte do estado de Pernambuco. No
Rio Grande do Norte, os depósitos da FSN afloram dominante-
mente na porção sul do estado, no topo das serras de Portalegre,
Martins, João do Vale e Santana, bem como em outras serras
menores, a exemplo da serra dos Barandões e serra da Madale-
na. Vários pesquisadores têm associado a origem, evolução e
forma de ocorrência da FSN a processos morfoclimáticos terci-
ários, presumindo uma idade oligo-miocênica para a mesma
baseado em relações com o Vulcanismo Macau (23 a 25 Ma.;
região de serra de Santana). Estudos sedimentológicos nas co-
berturas terciárias dos platôs de Portalegre, Martins e Santana
resultaram na caracterização de no mínimo sies fácies para FSM:
arenitos finos/médio/grossos (Arn fmg), maciços e de geome-
tria tabular; arenitos conglomeráticos (Arn cgl), com estratifica-
çõa incipiente e geometria lenticular; arenitos grossos a muito
grosssos (Arn gro-mgr) com cruzadas acanaladas e de geome-
tria tabular a lenticular; arenitos médios (Arn med) com cruza-
das acanaladas de pequeno porte ou baixo ângulo, com geome-
tria lenticular e localmente tabular ou em cunha; arenitos finos
(Arn fno) e siltitos a argilitos (Sto-Arg), com laminações plano-
paralela, marcas de raízes, bioturbações, e/ou gretas de contra-
ção, e com geometria tabular. A interpretação dos regimes de

fluxo responsáveis pela deposição dessas fácies, bem como a
associação vertical e/ou lateral das mesmas, conduziram à inter-
pretação de um sistema fluvial entrelaçado a meandrante gros-
so, para as rochas da FSN, sistema este composto pelos depósi-
tos de: fundo de canal, formado pelos horizontes de seixos quart-
zosos das Fácies Arn cgl; preenchimento de canal, atribuído aos
arenitos das fácies Arn cgl, Arn gro-mgr, Arn méd e Arn fno;
transbordamento de canal, formado por alguns conglomerados
de argila da Fácies Arn cgl + arenitos finos da Fácies Arn fno, e
depósitos de planície de inundação constituídos pelos pelitos da
Fácies Sto-arg. O sistema fluvial da FSM certamente foi contro-
lado pelos principais trends brasilianos e/ou juro-cretáceos que
foram reativados no Terciário, proporcionando a formação de
baixos estruturais ao longo das zonas de cisalhamento de Porta-
legre (no Platô de Portalegre), Frutuoso Gomes (no Platô de
Martins), Santana do Mato, Currais Novos e Santa Mônica (no
Platô de Santana), onde atualmente encontram-se preservados
as maiores espessuras de sedimentos da unidade. Pacotes da fá-
cies de fluxos turbulentos (Arn fmg), registrados em blocos bai-
xos do embasamento cristalino, limitados por falhas, e repou-
sando diretamente sobre corpos graníticos, podem atestar o con-
trole estrutural desses trends na deposição dos estratos basais e/
ou, conseqüentemente, no curso do sistema fluvial. As paleo-
correntes do sistema indicam a migração das formas de leito
para NE (até 020° Az) a NO (até 320° Az), com vetor médio
NNE a NNO, posicionando a área fonte dos sedimentos da FSM
a sul dos platôs e relativamente distantes das exposições atuais,
uma vez que a composição detrítica dos litotipos é dominada
por minerais resistatos (quartzo-constituindo detrítico dominante;
turmalina, zircão, rutilo e estaurolita, como acessórios).
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A FIRST APPROACH TO THE MARINE SEDIMENTARY SUCCESSION OF THE ESTIVA FORMATION,

PERNAMBUCO BASIN, NORTHEASTERN BRAZIL

E.A. Menor!! and A. Boujo!2)
(1) Fed. Univ. Pernambuco (UFPE)/ Dept. Mines Ing. (Deminas)

- menor@Zaz.com.br
(1) São Paulo Univ. (USP)/Geoc. Inst. (IG) - armandboujo@yahoo.com.br

Paleontological studies and their stratigraphic inferen-
ces comprise the published geologic literature on the Esti-
va Formation, a lower Cretaceous sedimentary unit, Per-
nambuco Basin. This geologic knowledge is essentially
based on sampling from a few discrete outcrops in the sou-
them coastal region of Pemambuco, Northeastem Brazil.
Despite decades of drilling for water no samples were ever
kept. This study presents the first representative profiles of
this formation from some drill cores and includes minera-
logical and chemical data as well. Chemical analysis and
XRD data revealed the whole rock (WR) and fine-fraction

« 2mm) compositions.
The studied profiles show a persistent sequential ABAB

lithology composed of dolomites and slightly marly dolomi-
tes altemating with non-carbonate to weakly carbonate clayey
beds. Dolomite is the dominant carbonate mineral. Calcite

occurs in subordinate amounts in the dolomite rocks but has
not been identified in clayey lithologies. Smectite dominates
the < 2mm fraction.

Multiple, strong covariance e 0.9) among AIP3 -Kp- TiOz-
Th contents and mineralogicallogs point to a terrigenous inhe-
ritance for quartz, clay mineraIs, feldspars, and heavy mineral
constituents. ln agreement with this conclusion, Zr- TiOz-KP
contents in the pelites show a direct relationship to quartz con-
tents.

The lithologic ABAB pattem is interpreted as cyclothe-
ms defining oscillations in sea leveI during the same general
transgressive event. The persistent 2- to 3-m thickness for
the pelite beds is consistent with a periodic, coupled carbo-
nate-pelite sedimentation, in which the pelites would repre-
sent low-stand oscillations during the transgressive event.

Research supported by FAPESP grant

ARQUITETURA ESTRATIGRÁFICA E RESERVATÓRIOS DO GRUPO GUATÁ (EOPERMIANO)
NA MARGEM AFLORANTE LESTE DE SÃO PAULO*

Alessandra H. Mochizukj1 & Joel C. de Castro2

* Trabalho de graduação de A.H.M., bolsista da Agência Nacional do Petróleo (PRH-05/ANP/MME/MCT).
1. Curso de Pós Graduação em Geociências - UNESP - aleshm@hotmail.com
2. Departamento de Geologia Aplicada - UNESP - Campus de Rio Claro - jocastro@rc.unesp.br

°
Grupo Guatá constitui-se de arenitos, siltitos, folhe-

lhos e subordinadamente calcários, e é representado pelas
formações Rio Bonito e Palermo. Nos estados sulinos foram
identificados os intervalos inferior, médio e superior da For-
mação Rio Bonito, formalizados mais tarde como membros
Triunfo, Paraguaçu e Siderópolis, respectivamente. Com o
afinamento das unidades na margem nordeste da Bacia, ocor-
rem na faixa aflorante de São Paulo só o Membro Paraguaçu
e a Formação Palermo, aqui indistintas (equivalente à For-
mação TatuO. Com base em um arcabouço cronoestratigráfi-
co de Seqüências Deposicionais, pode-se realizar o mapea-
mento de ciclos e tratos de sistemas deposicionais em super-
ficie e sondagens rasas, assim como a caracterização dos re-
servatórios arenosos presentes. A Formação Rio Bonito,
Membro Paraguaçu, apresenta duas fácies distintas: a parte
inferior é representada por siltitos marrom-avermelhados com
intercalações de calcários e raramente de arenitos muito fi-
nos, enquanto a parte superior constitui-se de siltitos esver-
deados nodulares, bioturbados, que indicam um ambiente
deposicional marinho raso a costeiro. Sobrepondo-se ao Mem-
bro Paraguaçu ocorre uma cunha clástica de conglomerados

(com seixos de sílex) e arenitos, entre as localidades de Ibi-
catu e Rio das Pedras, e provavelmente equivalendo ao Mem-
bro Siderópolis da Formação Rio Bonito. Este tipo de depó-
sito, que também ocorre localmente no vale do rio Corumba-
taí, reflete uma movimentação tectônica nesta área e consti-
tui reservatório fluvial a estuarino portador de gás no poço
RP-l. A Formação PaIermo é representada por folhelhos e
siltitos marinhos, contendo intercalações de arenito muito
fino/síltico com estratificação ondulada truncante (tempesti-
tos normais). Essas litofácies se agrupam, em subsuperficie,
segundo três pequenos ciclos de arrasamento ascendente (=
parasseqüências). Em duas áreas com poços próximos, os
ciclos estão completos (poços RP-2 e AB-l) refletindo um
contexto de um "baixo" estrutural, ou falta o reservatório are-
noso do ciclo do topo, sugerindo neste caso uma não deposi-
ção ou erosão devido a uma situação de "alto" (poços RP-I e
FP-12). Recobrindo abruptamente o Grupo Guatá ocorre o
Membro Taquaral da Formação Irati, constituído por folhe-
lhos e siltitos marinhos, e tendo na base um pavimento del-
gado de arenito médio com restos de vertebrados (transgres-

sive lag).
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EMPllHAMENTO E ESPESSURA DAS COBERTURASSEDIMENTARES
NAS SERRAS DA BORBOREMA ORIENTAL (PB-RN), NORDESTE DO BRASil

João Marinho de Morais Neto
ómarinho@petrobras.com.br) PETROBRAS/UN-RNCE

Na porção centro-norte do Estado da Paraíba, abrangendo
parte das regiões do Seridó, Curimataú e Brejo Paraibano, ocor-
rem remanescentes sedimentares no topo das serras de Cuité,
Araruna, Bom Bocadinho, Solânea-Bananeiras e Dona Inês, os
quais formam platôs constituídos por sedimentos siliciclásticos
da Formação Serra do Martins e, em menor escala, remanescen-
tes correlacionáveis à Formação Barreiras. A partir de medidas
nas escarpas dos platôs e da análise das colunas sedimentares
amostradas por poços artesianos e tubulares perfurados naque-
las coberturas, foi possível estabelecer o empilhamento estrati-
gráfico e confeccionar mapas de isópacas dos platôs, os quais
podem ser utilizados para a estimativa de espessura mínima do
pacote sedimentar. Em todas aquelas serras, os sedimentos mer-
gulham suavemente para N-NW, havendo uma tendência de di-
minuição de espessura em direção ao sul. O capeamento sedi-
mentar da Serra de Cuité é constituído por depósitos siliciclásti-
cos de granulometria grossa a conglomerática, brechóide na base
do pacote, ocorrendo também arenitos finos a médios e raras
intercalações de níveis síltico-argilosos; a espessura dos sedi-
mentos varia de 3 a 90 metros, com depocentros localizados nas
porções centro-sul e leste do platô. Na Serra do Bom Bocadi-
nho predominam conglomerados constituídos por seixos e ca-
lhaus de quartzo, ocorrendo também intercalações de arenitos
finos e níveis síltico-argilosos; as espessuras variam de 5 a 54
metros, com um depocentro de direção NE localizado no centro
do platô.

Na Serra de Araruna predominam conglomerados e arenitos
brechóides, com intercalações de arenitos grossos a médios. As
espessuras variam de 5 a 45 metros, com depocentros pouco
expressivos nas extremidades leste e oeste da serra, dispostos

na direção ENE-WSW. O capeamento sedimentar da Serra de
Dona Inês varia de 20 a 60 metros, com depocentro orientado na
direção NW-SE e localizado na porção nordeste da serra. Na
Serra de Solânea, a Fm. Serra do Martins ocorre com espessura
variável entre 10 e 50 metros. Testemunhos da Fm. Barreiras
sobrepõem-se àquela unidade na porção centro-sul da serra, se-
parados por uma superficie erosiva subhorizontal; predominam
sedimentos areno-argilosos a conglomeráticos, texturalmente
imaturos e com coloração variegada, os quais ocorrem com es-
pessura variável entre 5 a 55 metros. Os depocentros orientam-
se nas direções NNW-SSE e NE-SW, atingindo espessuras su-
periores a 80 metros na porção central do platô. O levantamento
do acervo estrutural daquelas coberturas mostrou a presença de
intensa deformação frágil, registrada predominantemente por dois
conjuntos de juntas subverticais orientadas nas direções NNW-
SSE e E-W, as quais exercem um marcante controle sobre a to-
pografia local (Morais Neto & Alkmim, 200 I). O uso adequado
dos mapas de isópacas, conjugado com a orientação das estrutu-
ras frágeis, possibilita o melhor aproveitamento do potencial
hídrico daqueles aqüíferos, localizados em áreas sujeitas a esti-
agens periódicas. Espera-se que, de posse destas informações,
os agentes responsáveis pelo planejamento e execução de pes-
quisas hidrogeológicas naquelas áreas possam dispor de uma
base de dados mais segura para a locação de poços, assim como
para o planejamento da logística, dos custos e do tempo de exe-
cução de projetos de perfuração.

MORAIS NETO J.M. & ALKMIM F.F. 2001. A deforma-
ção das coberturas terciárias do Planalto da Borborema (PB-
RN) e seu significado tectônico. Revista Brasileira de Geociên-
das, 31(1) : 95-106.

ARCABOUÇO ESTRUTURAL DA BACIA DE AlMADA

A PARTIR DE MODELAGENS GRAVIMÉTRICAS BIDIMENSIONAIS

Paulo Roberto A. Netto, Paulo de Tarso L. Menezes, Miguel A. Mane; Paulo_nettoOl@Zipmail.com.br; GEFEX - Departamento
de Geologia Aplicada; Faculdade de Geologia; Universidade do Estado do Rio de Janeiro

A Bacia de Almada e aquelas referidas como Camamu, Je-
quitinhonha e Cumuruxatiba constituem a denominada bacia do
sul da Bahia e são classificadas como rifles evoluindo para pulI-
aparts cuja origem está relacionada a processos geodinâmicos
que condicjonaram a formação do oceano Atlântico Sul e mar-
gem continental brasileira.

O presente trabalho tem como objetivo determinar o arca-
bouço estrutural da Bacia de Almada e sua possível influência
nos depósitos turbidíticos da Fm. Urucutuca através da interpre-
tação de dados gravimétricos. Para tal foram coletadas 220 no-
vas estações na porção terrestres e integradas às Ii 00 pré-exis-
tentes nas porções terrestres e marinhas da Bacia.

O espaçamento entre as leituras variou entre 10 km e 5
km nas regiões fora da Bacia de Almada, entre 5 km e I km
nas regiões próximas ao contorno da bacia e entre I km e 0,5
km no interior da bacia.. Para o levantamento utilizou-se um

gravímetro LaCoste & Romberg modelo G622, precisão no-
minal:!: 0,01 mGal, de propriedade do Observatório Nacio-
nal. Os dados foram processados por meio do programa GRA-
VMASTER, desenvolvido pela Geotools e LaCoste & Rom-
berg.

A anomalia Bouguer resultante apresenta valores variando
de -14 a 84 mGal, exibindo uma tendência de oeste (baixo) para
leste (alto), com strike norte-sul. Esta anomalia corresponde ao
efeito gravimétrico do afinamento crustal na região, truto da aber-
tura do Oceano Atlântico. A resposta gravimétrica da Bacia de
Almada é dada por um baixo gravimétrico, porém parcialmente
mascarado pelo efeito regional.

Modelagens bidimensionais realizadas ao longo de perfis
N-S como forma de minimizar o efeito do estiramento da crosta
indicam a estruturação da Bacia em uma série de horsts e gra-
bens escalanados para o interior da bacia.
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BACIAS FANEROZÓICAS BRASILEIRAS E A TECTÔNICA DE SUPERCONTINENTES:
REPRESENTAÇÃO NOS NOVOS MAPAS GEOLÓGICO E TECTÔNICO DO BRASIL NA ESCALA 1: 2,5M

Augusto J. Pedreiral; ICPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-AS; Tel: (71) 230 9977, E-mail: geremiba@cprmba.gov.br

No contexto do Ciclo de Supercontinentes o qual tem sido
responsável pela aglutinação e dispersão de Atlântica, Rodínia,
Pannotia e Gondwana, as bacias sedimentares fanerozóicas do
Brasil estão relacionadas ao último, sendo resultantes da sua dis-
persão. As bacias envolvidas nesses processos foram classifica-
das como: Sinéclises Paleozóicas ( Solimões, Amazonas, Par-
naíba, Paraná, Parecis e Alto Tapajós); Riftes Abortados (Tacu-
tu, Recôncavo- Tucano-Jatobá); Embaíamentos Epicratônicos
(Potiguar e Almada); Bacias "Strike-Slip" (Iguatu, Malhada Ver-
melha, Lima Campos, Icó, Rio Piranhas e Sousa); e, Bacia de
Antepaís (Acre). As Sinéclises Paleozóicas são produto da ex-
tensão resultante de contração termal da litosfera após o Ciclo
Brasiliano, durante o qual os gradientes geotérmicos foram ele-
vados consideravelmente. Em geral, elas começaram como rif-
tes intracontinentais, cujo abortamento, anterior a sua transfor-
mação em calhas proto-oceânicas, levou à subsidência, com a
formação das sinéclises. Os Riftes Abortados e os Embaíamen-
tos Epicratônicos, resultaram da dispersão do Gondwana, estan-
do relacionados à abertura do oceano Atlântico; os embaíamen-
tos continuam plataforma afora, formando Bacias da Margem
Continental, não abordadas no presente trabalho. As Bacias "Stri-
ke-Slip" são poli-históricas, isto é: inicialmente foram riftes in-
tracontinentais, participando posteriormente da transcorrência..
Finalmente, a Bacia de Antepaís é a continuação em território
brasileiro do sistema Maraiíon-Ucayali-Acre, decorrente da oro-

gênese da Cordilheira dos Andes. Para a atualização dos mapas
geológico e tectônico dessas bacias, foram consultados Disser-
tações de Mestrado e Teses de Doutorado, Relatórios de Proje-
tos de Mapeamento Geológico executados pela CPRM e outras
entidades, mapas geológicos produzidos pelo Programa de Le-
vantamentos Geológicos Básicos do Brasil- PLGB, e publica-
ções diversas (periódicos e Anais de congressos e simpósios),
com ênfase nos produzidos da segunda metade da década de 70
do século passado, até os dias atuais. No Mapa Geológico, a
representação das unidades litoestratigráficas (grupos, forma-
ções, membros), não apresentou maiores dificuldades, uma vez
que foi feita de acordo com as suas "mapeabilidades" na escala
I :2,5M; assim, até alguns membros de formações puderam ser
representados. No Mapa Tectônico, procurou-se representar: 1)
o agrupamento das unidades supracitadas em seqüências estra-
tigráficas de segunda ordem (superseqüências), que são reflexo
da variação de volume das dorsais oceânicas; 2) as isópacas do
preenchimento sedimentar das diversas bacias, mostrando a con-
figuração do embasamento; 3) arcos, plataformas e outros ele-
mentos estruturais internos das bacias sedimentares. A apresen-
tação das bacias sedimentares fanerozóicas do Brasil sob os pon-
tos de vista estratigráfico, ambiental e suas relações com a tec-
tônica dos supercontinentes, Ihes adiciona elementos suficien-
tes para o planejamento estratégico de atividades relacionadas
ao aproveitamento dos seus recursos naturais.

APLICAÇÃO DO BALANCEAMENTO DE SEÇÕES GEOLÓGICAS NAS BACIAS DE TUCANO E JATOBÁ

Antonio Admi/son Peraro - PETROBRAS S.A.

A técnica do balanceamento e reconstituição de seções
geológicas tem por objetivo testar a confiabilidade das se-
ções geológicas transversais construí das a partir de dados ge-
ofisicos ou geológicos (poços ou campo), retirando-se a de-
formação imposta à coluna sedimentar desde a sua deposi-
ção. Essa técnica foi aplicada nas bacias de Tucano e Jatobá,
um sistema de riftes intracontinentais localizado no nordeste
brasileiro, com 35.000 km2 de área. A partir do balancea-
mento de seções geológicas construídas com base na inter-
pretação de seções sísmicas 2D, foi possível obter importan-
tes informações para a compreensão da evolução tectono-se-
dimentar da bacia e a construção de modelos geológicos mais
confiáveis. Seções geológicas balanceadas são geralmente
construí das para seqüências sedimentares deformadas onde a
estratigrafia é bem conhecida, assumindo-se como premissas
básicas: serem construí das normais ao eixo das dobras e pa-
ralelas à direção do transporte tectônico, não apresentarem
perda ou ganho de volume durante a deformação e não haver
variação de área, ou seja, a área da seção deformada ser a
mesma da reconstruída. Há dois princípios básicos para se
construir uma seção balanceada: assumindo comprimento da
camada constante ou área constante. Em áreas caracteriza-
das pela presença de dobras paralelas (flexural slip folding),
com espessura de camadas constante, deve ser usada a cons-
trução por comprimento de camada constante. Em áreas onde
ocorrem dobras similares, deve ser usada a área constante. O
balanceamento das seções (em número de cinco) foi feito
usando-se o programa RECON, da PETROBRAS, destinado

à reconstituição de seções geológicas em ambientes distensi-
onais. Para tanto, o programa utiliza o Método do Cisalha-
mento Inclinado, baseado no princípio da área constante, que
simula essencialmente as deformações de corpos não rígi-
dos, normalmente associadas às falhas lístricas. As seções
foram divididas em camadas representadas pelo embasamen-
to, Grupo Brotas, Fm. Candeias, Grupo Ilhas, e três interva-
los dentro do Grupo Massacará. As principais conclusões
relativas ao processo de balanceamento dessas seções foram:
1- Várias deformações ocorridas no Tucano Norte foram pos-

teriores à deposição da Formação Candeias, o que foi con-
firmado pelas modelagens fisicas construí das a partir de
perfis balanceados.

2- Os rejeitos verticais são predominantes e as movimentações
direcionais não acarretaram grandes variações laterais de es-
pessura.

3- A grande variação nos ângulos de cisalhamento inclinado
utilizados no balanceamento e na reconstituição de seções
da Bacia de Tucano Norte, se deve à complexidade estrutu-
ral da área. A presença de falhas com movimentação direci-
onal, embora com predominância de rejeito vertical, pode
causar irregularidade na distribuição dos esforços, o que
explicaria essa variação nos ângulos de cisalhamento apli-
cados.

4- A constância nos procedimentos de balanceamento para um
perfil situado na Bacia de Tucano Central, sugere uma con-
tinuidade do processo deformacional naquela porção do
rifte.
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ANÁLISE SíSMICA DA SEQÜÊNCIA MARINHA SUPERFICIAL NA PORÇÃO NORTE DA BACIA DE CAMPOS

Antonio Admilson Peraro - PETROBRAS S.A.

A região em estudo está situada na porção norte da Bacia de
Campos, abrangendo lâmina d'água entre 100 e 1.500 metros, e
possuindo cerca de 1100 Km2 de área. Compreende o estudo
sísmico do fundo marinho e da seqüência superficial até uma
espessura sedimentar aproximada de quinhentos metros. Pre-
tende-se, através da análise das sismofácies, das amplitudes sís-
micas e da visualização 3D (utilizando o conceito de voxel, trans-
parência e opacidade), mapear as principais feições estratigráfi-
cas e fisiográficas identificadas na área.

Na região do talude, junto à quebra da plataforma, foi possí-
vel identificar diversas feições fisiográficas, como canais ati-
vos, canais abandonados, canyon, canais ainda em formação (in-
cipientes) e zonas de slumps. À medida que se caminha para
águas mai~ profundas, é possível a identificação de outras fei-
ções, além das já citadas, tais como leques turbidíticos, inseri-
dos na deposição hemipelágica normal.

Procedeu-se o fatiamento da área analisada a partir no fun-
do do mar, tomando-se refletores a cada cem metros, aproxi-
madamente, extraindo-se as amplitudes e fazendo a visualiza-

ção com opacidade. Dessa forma, mapas e imagens obtidos
revelam os mesmos processos deposicionais atuantes hoje.
Canais e canyons colmatados, slumps, depósitos turbidíticos e
deposição hemipelágica possuem uma assinatura sísmica carc-
terística. Com isso, foi possível a construção de um mapa pa-
leofisiográfico, onde fica evidente a evolução do sistema de-
posicional na área, bem como a continuidade do processo de-
posicional.

A presença de maiores ou menores quantidades de areias
próximas a superficie também pode ser inferida pelo mapa pale-
ofisiográfico. Tal razão areia/folhelho tem aplicação direta no
projeto e no posicionamento fisico de poços.

A ocorrência de falhamentos recentes condicionou algumas
feições deposicionais, notadamente slumps. Depósitos retraba-
Ihados por correntes de contorno também puderam ser identifi-
cados.

Finalizando, as comparações com horizontes Miocênicos e
Oligocênicos mostram uma boa correlação entre o sistema de-
posicional atual e do Terciário.

INTEGRAÇÃO GEOlÓGICA-GEOFíSICA DE RIFTES CENOZÓICOS E FALHAS ASSOCIADAS À TECTÔNICA
TERCIÁRIA NA MARGEM SUDESTE BRASilEIRA: INTERPRETAÇÃO POR IMAGENS LANDSATITM E

REPROCESSAMENTO SíSMICO

Clayton de Souza Pontes, Webster Ueipass Mohriak, Delzio de Lima Machado Junior, Anderson Luiz Pimentel, Gilberto
Rodrigues de Lima; Petrobras, Rio de Janeiro

A região sudeste brasileira é caracterizada pela ocorrência
de diversos riftes cenozóicos na área da plataforma continental
e adjacências das bacias de costeiras de Campos e Santos. Vári-
as bacias sedimentares são bem observadas em imagens de saté-
lite (Landsat), destacando-se Curitiba, Sete-Barras, São Paulo,
Taubaté, Resende, Volta Redonda, Guanabara, Barra de São João
e as planícies costeiras da região Cananéia-lguape e aquela ad-
jacente à Bacia de Campos (junto ao Cabo de São Tomé). Os
dados de imagens de satélite, conjugados com mapas geológi-
cos, evidenciam forte controle estrutural por falhas do embasa-
mento pré-cambriano, reativadas no Cenozóico. Dentre essas
bacias, estão amostradas por levantamentos sísmicos as de Tau-
baté, Iguape, Barra de São João e a porção terrestre da Bacia de
Campos.

As bacias de São Paulo, Taubaté, Resende e Guanabara lo-
calizam-se em baixos topográficos e possuem limites bem evi-
dentes em imagens de satélite. A Bacia de Curitiba é caracteri-
zada por um forte controle da rede de drenagem e relativamente
baixo contraste de relevos. O Gráben de Barra de São João e as
planícies costeiras adjacentes às bacias de Campos e 19uapeocor-
rem em áreas de relativamente baixo contraste de relevos, com
elementos fisiográficos pontuais que sugerem sua existência.

A Bacia de Taubaté caracteriza-se, através de dados sísmi-
cos, por espessura sedimentar de cerca de 1000 m em alguns
baixos, e por inversão de depocentros ao longo de zonas de trans-

ferência de direção NW.
A Bacia de Iguape, no litoral sul do Estado de São Paulo,

caracteriza-se por apresentar dois depocentros separados por um
alto intermediário. Um deles estende-se à região continental ad-
jacente (Gráben de Cananéia) constituindo um setor da planície
costeira. Apresenta espessura sedimentar superior a 550 m, sen-
do segmentada por falhas NW que se prolongam do continente
à plataforma continental e, secundariamente, por falhas de dire-
ção NE.

O Gráben de Barra de São João é controlado por falhas
de direção NE com zonas de transferência de direção NW,
que a separam do sistema de falhas terciárias existentes des-
de a região de Macaé até o Cabo de São Tomé, a leste da
Lagoa Feia.

O processamento sísmico aplicado em linhas sísmicas anti-
gas das referidas bacias, visou melhorar a imagem das feições
estruturais e do embasamento. Para atingir este objetivo foram
feitas análises de velocidades minuciosas, procurando obter um
campo de velocidades detalhado e representativo. Também foi
utilizado um processo de retiradas de múlitplas de superficie
livre que utiliza uma soma com pesos do tipo Kirchhoff, aplica-
do na secção empilhada antes da migração e dos filtros. Este
processo se mostrou eficiente na retirada de múltiplas em regi-
ões de água rasa, o que melhorou sensivelmente o imageamento
de refletores.
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TERRENOS SEDIMENTARES DA REGIÃO DOS RIOS TAPAJÓS, TElES PIRES E JURUENA
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o reconhecimento geológico executado em região do rio
Tapajós, no extremo-sudeste do Amazonas e seus limites in-
terestaduais com o Pará e Mato Grosso, é decorrente do Pro-
grama GIS-Brasil desenvolvido pela CPRM - Serviço Geo-
lógico do Brasil, nas escalas de I :2.500.000 e I: 1.000.000.
O alto curso do rio Tapajós e seus principais formadores,
Juruena e Teles Pires, percorrem extenso trecho em área se-
dimentar pertencente a três principais terrenos: Terreno Se-
dimentar Beneficente - ocorre no domínio das águas dos rios
Tapajós e Bararati (margem esquerda do rio Juruena) onde
afloram conglomerados, arenitos e intercalações de piroclás-
ticas e vulcanoclásticas, sob condições deposicionais de am-
biente fluvial entrelaçado (deltaico?) e pertencentes ao topo
do Grupo Beneficente. A sucessão vulcanossedimentar é cor-
relacionada àquela descrita mais a oeste por Liberatore et aI.
(1972), na região do alto curso do rio Camaiú. No extremo

sul (em tomo do paralelo 7° 40') e domínio das águas dos
rios Teles Pires e Juruena (baixo curso), afloram arenitos
quartzosos e sílticos com estratos cruzados dos tipos acana-
lados e espinhas de peixe, além da abundância em marcas
onduladas ligeiramente simétricas, de um sistema deposicio-
nal transicional (de maré), estratigraficamente posicionados
na porção mediana do Grupo Beneficente; Terreno Sedimen-
tar Paleozóico - no domínio das águas do rio Tapajós e bai-
xo curso dos rios Teles Pires e Juruena, são reconhecidas

quatro formações paleozóicas (Moura 1932, Santiago et ai.
1980): Capoeiras, São Benedito, Ipixuna e Navalha. A For-
mação Capoeiras apresenta condições de sedimentação em
um ambiente flúvio-deltaico com domínio de marés. A uni-
dade sobrejacente São Benedito representa a formação de
barras costa-a-fora em ambiente costeiro/lagunar. A Forma-
ção Ipixuna evidencia arranjo de barras arenosas e confor-
mação de lobos sigmoidais amalgamados, cujo topo sugere
ambiente deposicional mais raso e domínio de marés. A For-
mação Navalha reúne condições plataformais e envolve in-
certezas quanto ao seu verdadeiro estabelecimento, reconhe-
cimento faciológico e padrão de declividade em relação ao
nível do mar. Afloramentos de brechas sedimentares pare-
cem corresponder a um marker proximal do limite entre a
bacia paleozóica e aquela proterozóica Beneficente (tálus
periplataformal?); Terreno Sedimentar Praia Vermelha - em
domínio das águas do rio Teles Pires, ocorrem arenitos ferru-
ginosos fluviais e possivelmente pleistocênicos, aqui reuni-
dos na Formação Praia Vermelha (localidade-tipo). O arca-
bouço estrutural da área encontra-se fortemente determinado
por meio de arranjo de falhas normais (basculamentos) que
conferem situações de mergulho inverso (pseudo-dobras),
além de grandes blocos monitorados por falhas de transfe-
rência NE-SW. Feições atectônicas como dobras convolutas
são comuns.

ESTADO ATUAL DO CONHECIMENTO GEOlÓGICO E TECTÔNICO DA BACIA DE TUCANO

MA. F. Reis * & M. A. C. Rodrigues**
*Bolsista de Doutorado da CAPES, FGEL/UERJ. ** Professora titular da FGEL/UERJ

A Bacia de Tucano, localizada no Estado da Bahia, Nor-
deste do Brasil, é considerada uma bacia do tipo rifi, consti-
tuída por semi-grábens assimétricos. Essa bacia se estende,
desde a região de Irará-Ouriçangas, em direção ao norte, até
o rio São Francisco, ocupando uma área de aproximadamen-
te 40.000 km2. Feições estruturais ao longo do rifi secciona a
Bacia de Tucano nas sub-bacias de Tucano Norte, Central e
Sul. A Sub-bacia de Tucano Norte é separada do gráben da
Bacia de Jatobá pelo Arco São Francisco, o Arco Vaza-Bar-
ris delimita as sub-bacias Tucano Central e Norte, a falha do
rio Itapicuru separa as sub-bacias do Tucano Sul e Central, e
a Sub-bacia de Tucano Sul é destacada da Bacia do Recônca-
vo pelo Alto de Aporá.

A Bacia de Tucano faz parte de um sistema de rifis, que
também originou as bacias do Recôncavo e Jatobá. Esse sis-

tema de rifis teve sua origem durante o Cretácio inferior com
a quebra do Gondwana, sendo abortado no Aptiano. A inter-
rupção do rifieamento permitiu que apenas os sedimentos

das fases pré-rif e sin-rifi fossem depositados.
Após o rifieamento iniciou-se um processo de erosão dos

sedimentos da fase sin-rifi que foram depositados nessa ba-
cia.

Os trabalhos mais recentes sobre a Bacia de Tucano tra-
tam da tectônica durante a evolução do rifi que também ori-
ginou as bacias do Recôncavo e Jatobá, de sua estratigrafia
de seqüências e sobre a caracterização geoquímica de rochas
geradoras lacustres dessa bacia.

É apresentada aqui uma abordagem atual do conhecimento
estratigráfico e tectônico da Bacia de Tucano no contexto do
sistema de rifi do Recôncavo- Tucano-Jatobá.
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A Bacia de Taubaté é uma depressão alongada na direção NE,
com pouco mais de 170 km de comprimento por até 20 km de
largura máxima. Integra juntamente com as bacias de São Paulo,
Resende e Volta Redonda o segmento central do Rift Continental
do Sudeste do Brasil- RCSB. Desenvolveu-se no Paleógeno (Eo-
ceno-Oligoceno), como resultado de extensão de direção NW-
SE, que reativou antigas zonas de cisalhamento neoproterozóicas

de direção NE-SW. A bacia é um hemigraben cujas falhas mes-
tras estão localizadas ao longo da sua borda setentrional, exceto
por um pequeno trecho, situado a sudoeste de Caçapava, SP, onde
falhas de transferência de direção NW, relacionadas ao tectonis-
mo extensional, causaram a migração do depocentro para a sua
borda meridional. A sedimentação sintectônica na Bacia de Tau-
baté - Grupo Taubaté

- ultrapassa os 800 m de espessura e inclui
as formações Resende, composta por depósitos de leques aluviais
associados a planície fluvial entrelaçada, Tremembé, constituída
essencialmente por sedimentos lacustres, e São Paulo, represen-
tativa da sedimentação em rios meandrantes. A deposição da For-
mação Tremembé foi provavelmente controlada por ciclos anu-
ais, de paleo EI Niiío, de atividade solar e de Milankovitch (P, O,
E), correspondendo a um intervalo de tempo da ordem de 650.000
anos, durante o Oligoceno.

No Eomioceno a Bacia de Taubaté esteve sujeita à ação de
um regime transcorrente sinistral, com compressão NE-SW e ex-
tensão NW-SE, que deformou o preenchimento sedimentar. Em
zonas transpressivas foram gerados os altos estruturais de Arujá e

Queluz. Ao mesmo tempo ocorreu a deposição fluvial entrelaça-
da da Formação ltaquaquecetuba, em bacias de afastamento (pull-
apart) associadas com zonas transtrativas ou ao relaxamento dos
esforços do regime transcorrente. O soerguimento do Alto Estru-
tural de Arujá causou a captura das cabeceiras de drenagem do
Rio Tietê pelo Rio Paraíba do Sul, mudança no nível de base e,
em decorrência, erosão na porção central da Bacia de Taubaté.
Entre o Neomioceno e o Pleistoceno esta porção da bacia recebe a
deposição fluvial meandrante da Formação Pindamonhangaba.

Deformações tectônicas quatemárias apresentam distribui-
ção generalizada na bacia e nas regiões soerguidas que a circun-
dam. No Pleistoceno terminal a início do Holoceno a bacia foi
submetida à compressão NW -SE. Falhas relacionadas a esta fase
afetam paleossolos, depósitos coluviais e linhas-de-seixos, em
alguns locais cavalgados por blocos de rochas do embasamento
proterozóico ao longo de falhas de direção NE a ENE. O regime
de esforços muda para extensão E-W a NW -SE durante o Holo-
ceno, sendo responsável pela instalação de grabens de direção
N-S, com preenchimento sedimentar sintectônico por depósitos
aluviais com espessuras superiores a 30 m. Segue-se novo regi-
me compressivo de direção E-W, causando a movimentação de
falhas de direção E-W, com caráter normal, e N-S reversas.

O tectonismo gerador e deformador da Bacia de Taubaté re-
sulta da interação entre o ridge-push e slab-pull da Placa Sul
Americana, basculamento termomecânico e carga de sedimen-
tos na Bacia de Santos, e soerguimentos regionais.

A PRESENÇA DE CICLOS DE RASAMENTO ASCENDENTE (SHALLOW/NG UPWARD C/CLES) NOS

CARBONATOS CONTINENTAIS DA BACIA DE SÃO JOSÉ DE ITABORAí - RJ

Silas Alexandre da Rocha Robertol; Trícia da Silva Mellol; Lívia Aparecida Gonçalves Pinto I, Caio Vinícius Gabrig Turbay 2;
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A Bacia de São José de ltaboraí está localizada próximo à
cidade de Niterói, no povoado de São José, município de Itabo-
raí. A gênese desta bacia iniciou-se no Paleoceno a partir da
reativação de falhas associadas à esforços extensionais tardios,
reflexo da abertura do Atlântico Sul. Sua sedimentação caracte-
riza-se como estritamente continental, composta predominante-
mente por calcários de ambiente lacustre raso, associados à fon-
tes termais e depósitos de fluxos gravitacionais. Os estudos rea-
lizados no principal afloramento da bacia, revelaram uma diver-
sidade de litotipos, representados por calcários cristalinos maci-
ços; calcários fitados; calcários argilosos detríticos e calcareni-
tos psolíticos. Os calcários maciços apresentam-se em pacotes
cristalinos espessos, sem estruturação interna dos cristais, colo-
ração branca a cinza clara, por vezes contendo grãos siliciclásti-
cos dispersos. Esta litofácies grada superiormente para calcári-
os fitados cristalinos exibindo alternância de lâminas de colora-
ção clara e escura. Em seção delgada os cristais de calcita apare-
cem orientados perpendicularmente à laminação sedimentar ori-
ginal, podendo conter restos reliquiares de micrita e exibir mi-
crolaminações preservadas, com textura semelhante à lamina-
ções algálicas. Os calcários fitados aparentam marcar o final de
um ciclo sedimentar na base do afloramento, com afinamento
das camadas para o topo, além de possuir marcas de raízes, vugs
e fendas de dissolução associadas. Os calcários argilosos detrí-
ticos ocorrem em forma de lentes no interior das litofácies ante-

riores, ou como lobos coalescentes no ápice do afloramento,
variando de fácies conglomeráticas a diamictíticas, contendo
franca contribuição de material terrígeno, mal selecionado, re-
presentado por quartzo, microclina, biotita, intraclastos micríti-
cos e restos de gastrópodes terrestres. As partes superiores das
lentes de calcários argilosos exibem por vezes ao microscópio,
estruturas semelhantes a rizoconcreções e coroas micríticas em
tomo dos grãos, o que sugere a presença de paleossolos. O cal-
carenito psolítico ocorre preenchendo pequenas cavidades cárs-
ticas, sendo caracterizado por possuir psolitos e oolitos com di-
âmetros de 1,5 a até 4 cm. A sucessão de calcários maciços para
calcários fitados é aqui interpretada como compondo um ciclo
de rasamento ascendente, cuja parte terminal é marcada pelo
desenvolvimento de hardgrounds com vugs e marcas de raízes
associadas. Apesar de ter sido originalmente empregada para
sequências essencialmente marinhas, a hipótese das sequências
de rasamento ascendente (shallowing upward sequences), pro-
posta por James (1984), enquadra-se perfeitamente à depósitos
carbonáticos lacustres continentais. Este fato está relacionado à
produção carbonática no interior da própria bacia, refletindo em
uma sucessão de fácies características de lâminas d'água pro-
gressivamente mais rasas. Os depósitos carbonáticos lacustres
eram periodicamente interrompidos por fluxos de detritos e flu-
xos em torrentes oriundos das bordas da bacia, em ocasiões de
enxurradas, compondo os calcários argilosos detríticos.
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Dados estruturais atualmente disponíveis sobre a Bacia do
Paraná permitem uma avaliação do padrão deformacional em
reservatórios fraturados, especialmente para os arenitos do Gru-
po Itararé e das formações Pirambóia e Botucatu. Falhas e sis-
temas de juntas em direções variadas, domos e bacias estrutu-
rais, dobras suaves e basculamentos são as estruturas tectôni-
cas dominantes nas áreas de afloramento destas unidades, na
porção centro-leste da bacia. Grande parte dos lineamentos tem
gênese relacionada à reativação de paleoestruturas no embasa-
mento, enquanto outros foram gerados durante a formação da
bacia. Na área estudada estão registrados pelo menos três even-
tos deformacionais que afetam as seqüências carbonífera-per-
miana-triássica e jurássica-cretácica, cujas estruturas geradas
compõem o arcabouço estrutural registrado. É visível a influ-
ência das falhas de Jacutinga e Guaxupé (NE) e São Jerônimo-
Curiúva e Rio Alonzo (NW) na compartimentação, cujas ca-
racterísticas observadas indicam deformação em regime rúp-
til, situada em níveis crustais superiores. Dois padrões princi-
pais são observados: um sistema anastomosado regional NE,
que se prolonga sob a cobertura basáltica da bacia e aresenta

condicionamento temporal pré-Mesozóico, e um sistema line-
ar NW, representado por vários segmentos do Arco de Ponta
Grossa, que apresenta evolução subseqüente. Outras direções
superpostas, EW, NNW e NNE, são penetrativas, porém de
menor magnitude de deformação. De forma geral, tais padrões
apresentam-se interpostos em zona de cruzamento, com a de-
formação sendo modelada como sistemas de cisalhamento em
diferentes ordens de grandeza, representativas de uma defor-
mação particionada e recorrente. Na escala regional, compar-
timentos com estilo grosseiramente retangular condicionam a
migração de fluidos por longas distâncias. Na escala de deta-
lhe, a deformação cisalhante representada pela reorganização
textura I nos arenitos à variação nas unidades locais de fluxo,
devido à variação da poros idade ao longo de zonas de falha
mais desenvolvidas. O resultado final é uma rede de fraturas
que controla o trapeamento de hidrocarbonetos e condiciona a
circulação de fluidos, resultando em distribuições diferencia-
das de propriedades petrofisicas em arenitos fraturados da Ba-
cia do Paraná.

Apoio: Projeto CTPetroIFINEP-PETROBRAS

INTEGRAÇÃO GEOLÓGICA ENTRE A BACIA DO RECÔNCAVO

E SEU EMBASAMENTO: ESTUDO DE ALGUMAS ÁREAS - ALVO

Najara s. Sapucaia/; Luciano P. Magnavita2; Johildo S. F. Barbosa3
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As Bacias do Tipo Rifte ou Bacias do Tipo III são de nature-
za cratônica, podendo ou não apresentar uma área de assoalho
oceânico. Os processos de rifteamento envolvem os seus emba-
samentos e são ligados a uma tectônica distensional. As bacias
são lineares, apresentando sistemas de falhas paralelos e trans-
versais a seu maior comprimento.

As bacias mesozóicas e cenozóicas brasileiras apresentam
registros dos tipos referidos acima. Um exemplo é a Bacia Sedi-
mentar do Recôncavo que, possuidora de acumulações petrolí-
feras encontra-se alinhada em descontinuidades litoestratigráfi-
cas e tectônicas de idades paleoproterozóicas do Cráton do São
Francisco.

O embasamento cristalino na região é formado pelas unida-
des geotectônicas denominadas Cinturão ltabuna-Salvador-Cu-
raçá e Cinturão Salvador-Esplanada, sendo a primeira composta
por rochas granulíticas, essencialmente metatonalíticas e char-
nockíticas e, a segunda, por ortognaisses graníticos-granodiori-
ticos.

O presente resumo mostra os trabalhos que estão sendo de-
senvolvidos em três áreas - alvo, posicionadas respectivamente,
no contato bacia/embasamento, sobre o embasamento e no inte-
rior da bacia, visando compreender as relações existentes entre
a bacia e o embasamento.

O alvo ltanagra, localizado sobre o contato bacia/embasa-
mento, além de englobar a Falha Itanagra-Araçás, apresenta ca-

racteristicas importantes do referido rifte que são as zonas de
acomodação longitudinais (relay zones), controladora da entra-
da de sedimentos na bacia. O alvo Açu da Torre-Rio Pojuca,
localizado na borda leste e sobre o embasamento, destaca-se pelo
aparecimento de feições internas que sugerem o controle do
embasamento na abertura do rifte. Uma delas é a presença de
lineamentos NW-SE do embasamento e que são paralelos às
Falhas Mata-Catu e Itanagra-Araçás, caracterizadas, respecti-
vamente, por movimentos sinistrais e dextrais. Outra feição es-
trutural evidente neste alvo é o paralelismo das foliações e dos
bandamentos gnáissicos no embasamento, de direção NE-SW,
coincidentes com as Falhas de Salvador, Mata-Araçás e Lama-
rão, entre outras. Por sua vez, o alvo Mata de São João, posici-

onado no interior da bacia, é caracterizado por feições estrutu-
rais de relevante importância na configuração da Bacia Sedi-
mentar do Recôncavo, tais como, a Falha Mata-Catu, do tipo de
transferência e que controlou dobramentos sin-sedimentares.

Assim, estes trabalhos iniciais estão permitindo a identifi-
cação de feições estruturais que mostram relação entre a Bacia
do Recôncavo e seu embasamento metamórnco de alto grau. As
estruturas internas da bacia que refletem as feições estruturais
do embasamento, tornam o presente estudo de grande importân-
cia pois estas feições estão diretamente ligadas a campos petro-
líferos, controlando a migração e o trapeamento de acumula-
ções de óleo e gás.
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A distribuição regional das espessuras de uma unidade isócro-
na tem como padrão geral uma geometria parabólica, podendo ser
representada por um polinômio de segundo grau para cada embaci-
amento da seqüência. As variações locais de espessura, provocadas
por mecanismos de falhamentos, devem estar registradas na distri-
buição espacial de valores residuais de espessura. Esta variação
deve ser estruturada e, sendo bi- ou multidirecional, uma direção
deve ser preponderante, como ocorre em estruturação decorrente
de esforços tectônicos, independente do tipo de sistema deformaci-
onal; esta direção preponderante deve estar registrada na maior con-
tinuidade dos valores de espessura. Os valores residuais de espes-
sura constituem variáveis regionalizadas, seus valores apresentam
um certo grau de autocorrelação espacial até uma determinada dis-
tância, a partir da qual passam a ser independentes. Desta forma,
podem ser tratados por procedimentos geoestatísiticos, aplicando-
se especialmente a krigagem anisotrópica. Uma investigação me-
todológica foi desenvolvida especificamente para este tipo de estu-
do e é relatada e discutida nesta comunicação. A aplicação foi feita
no Devoniano da Bacia do Paraná. A sequência tectonossedimentar
devoniana foi dividida em duas partes: uma inferior: (l) Da base
discordante do Fumas até um horizonte representativo de superfl-
cie de máxima inundação ou nível de base alto (folhelho Jaguariaí-
va); (2) outra superior, deste horizonte (até a discordância pré-Pen-
silvaniana). Estas partes foram chamadas hemi-sequências (HS).
Valores de espessura zero foram identificados em mapas de super-
ficie, correspondentes aos pontos de desaparecimento das unidades
na faixa aflorante. O conjunto de métodos e operações utilizados
objetivou a representação espacial das estruturas com a menor in-
fluência possível da análise e interpretação visual. Os seguintes pro-

cedimentos foram adotados: análise de tendência das espessuras,
análise variográfica, interpolação por krigagem anisotrópica, análi-
se morfométrica. A análise morfométrica foi feita através da deter-
minação da primeira e segunda derivadas da superflcie representa-
da pelos valores estimados por krigagem e representação dos ele-
mentos direcionais em relevo através de sombreamento; valores
máximos de gradiente, alinhados, foram definidos pelos valores
nulos de segunda derivada, indicando falhas; uma máscara obscu-
rece os valores minimos de gradiente (10% menores); neste campo,
valores elevados de segunda derivada marcam altos (positivos) ou
baixos (negativos) estruturais sinsedimentares. Antes da interpreta-
ção foi feita uma análise critica, com revisão sistemática e submis-
são dos resultados a testes de estabilidade; diversas simulações fo-
ram feitas em todos os passos dos procedimentos analíticos, de for-
ma a evitar algum viés ou erro com propagação sistemática. A inter-
pretação das estruturas foi auxiliada por mapas gravimétrico e ae-
romagnetométricos regionais, bem como mapas de lineamentos mor-
foestruturais e paleolineamentos traçados visualmente. As paleoes-
truturas mapeadas têm posição geográfica compatível com descon-
tinuidades crustais, que representam zonas de fraqueza e com fei-
ções de superflcie que representem manifestações subsequentes de
movimentação tectônica. O resultado da modelagem para a hemi-
sequência eodevoniana mostra uma forte presença de estruturas NW
com esforços principais de extensão SW-NE. Na hemi-sequência
neodevoniana, os indicadores de altos, são também principalmente
NW. Falhas menores, descontínuas, ocorrem na direção NE. Esfor-
ços compressionais SW -NE são compatíveis com a estruturação. A
primeira e segunda derivada dos valores residuais krigados reve-
lam claramente a estruturação da época.

DATAÇÕES Ar-Ar DAS ROCHAS VULCÂNICAS DE ABROLHOS E IMPLICAÇÕES PARA A EVOLUÇÃO DA
MARGEM CONTINENTAL LESTE BRASILEIRA NO TERCIÁRIO

Jorge Fiori Fernandes Sobre ira; Peter Szatmari - Centro de Pesquisas da PETROBRAS (PETROBRAS/ CENPES); e-maU:
fiori@cenpes.petrobras.com.br; szatmari@cenpespetrobras.com.br

No segmento da Margem Continental Leste Brasileira corres-
pondente aos estados da Bahia e Espírito Santo destaca-se o Com-
plexo Vulcânico de Abrolhos (CVA), como uma feição que modifi-
cou a sua evolução a partir do Eoterciário. O CVA corresponde a
uma província ígnea, de natureza básica e caráter toleítico a alcali-
no -na qual os basaltos constituem o tipo litológico predominante-
que ocupa extensa porção das bacias marginais do Espírito Santo,
Mucuri e Cumuruxatiba. Esta província ígnea estende-se para leste
em direção ao conjunto de montes submarinos alinhados na dire-
ção aproximadamente E-W conhecido como Cadeia Vitória-Trin-
dade, expressão fisiográfica do lineamento homônimo. Novas da-
tações das rochas ígneas do CVA pelo método Ar-Ar foram obtidos
pela PETROBRAS nas Bacias de Cumuruxatiba e de Mucuri (So-
breira e Szatrnari, 2000). Resultados destas datações apontam para
um intervalo de 64 a 53 Ma, mais restrito que aquele indicado por
datações disponíveis pelo método K-Ar (Cordani, 1970; Cordani e
Blazekovic, 1970; Asmus e Guazelli, 1981; Fodor et ai., 1983; Mi-
zusaki e Saracchini, 1991; Conceição et aI., 1994), embora aproxi-
madamente centrados no mesmo valor médio. A integração desses
resultados com as conclusões de trabalhos anteriores (Cordani e
Blazekovic, 1970; Sobreira, 1992;In Conceição et ai., 1994; Szat-
mari e Mohriak, 1995; Sobreira, 1997) permite estabelecer a se-
guinte evolução tectono-magmática geral para o segmento da Mar-
gem Continental que contém o CVA, a partir do Terciário:
1) no Paleoceno, começou a manifestar-se na região de Abrolhos

a perturbação causada por uma anomalia térmica mantélica; a
ascensão do magma deu-se, preferencialmente, através de pia-
nos de falhas normais, herdadas da fase rifte, em região subja-

zida por litosfera continental (atenuada), deformada e fraturada
de forma complexa, sem uma direção preferencial única; esta é
a principal fase do magmatismo Abrolhos, basicamente extru-
siva em caráter, que teria se prolongado até o Eo-Eoceno;

2) no Meso-Eoceno, movimentações associadas a rearranjos glo-

bais das placas tectônicas, ocasionaram, na Margem Sudeste do
Brasil, a reativação do Lineamento Vitória-Trindade, antiga zona
de fraqueza oceânica de direção E-W, devido a componente tra-
cional (associada àquela movimentação) de direção N-S;

3) a reativação dessa feição linear, formada em litosfera oceânica,

mais homogênea, permitiu a ascensão do magma associado à
mesma pluma térmica que antes se manifestara na região de Abro-
lhos, ao mesmo tempo em que, através de um efeito de "focaliza-
ção", tomou a expressão areal desta perturbação menos difusa;

4) ao mesmo tempo, persistia na região do CVA atividade íg-

nea residual, mais nova que o Meso-Eoceno, porém bastan-
te localizada e basicamente intrusiva em caráter (fase tardia
do magmatismo Abrolhos);

5) com a continuação da deriva da Placa Sul-Americana para

oeste, a perturbação térmica migrou relativamente para les-
te, até sua posição atual (as ilhas de Martin Vaz e Trindade,
no extremo oriental da Cadeia Vitória-Trindade); a compo-
sição tipicamente alcalina das rochas destas ilhas, ligeira-
mente diferenciada em relação às do CVA, pode ser conse-
qüência de diversos fatores, tais como decrescente grau de
fusão parcial a partir de fonte mantélica comum.
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CARACTERIZAÇÃO SEDlMENTOLÓGICA, ESTRATIGRÁFICA E RADIO- MÉTRICA DO HORIZONTE
FOSFÁTICO, NO MUNiCíPIO DE PAULlSTA- PE.

E. M. Souza1, V. H. Neumann2 & M. F. Lima Filho2

1CNEN, emoreno@nUnk.com.br , 2Departamento de Geologia/UFPE

A área estudada está localizada no município de Paulis-
ta - PE, mais precisamente na saída de Paulista pela PE-15,
em direção a Abreu e Lima, após o Rio Paratibe. Foi possí-
vel observar na área o contato de três litologias dominan-
tes: a) arenito grosso, esbranquiçado, cailínico (Formação
Beberibe), b) horizonte fosfático de granulometría média,
amarelo, fossilífero, e c) calcário argiloso, cinza (Formação
Gramame).

Foi realizado inicialmente uma sísmica auto-portada na área,
apresentando o cíntilômetro, resultados de radioatividade de 150
cps. Ao fazer perfis a pé com o cintilômetro na mão (cerca de 80
cm do chão), os resultados da radioatividade alcançaram 350
cps. Ao passar com o cintilômetro pela parte basal do aflora-
mento do ca1cário da Formação Gramame, o mesmo registrou

1.000 cps indicando tratar-se do fosfato uranífero.

Estratigraficamente, o horizonte fosfatado (com aproxima-

damente 0,50 m de espessura) encontra-se sobrejacente ao are-

nito da Formação Beberibe (que no local estudado apresenta cerca

de 1 m de espessura) e subjacente ao ca1cário da Formação Gra-

mame (localmente com 5 m de espessura).

O horizonte fosfático está constituído por arenitos médios a

finos, de coloração amarela a esbranquiçada e repleto de fósseis

(principalmente pelo gastrópoda Turritella sp.). A partir deste e

de outros fósseis (Foraminífera: Siphogenerinoides sp., Quin-

queloculina sp., Gastropoda: Cypraea azevedoi n. sp., Xenophora

vasconcellosi n. sp., Lamellibranchiata: Venericardia Unoi n. sp.,

Cardium (Pachycardium) sp.) foi atribuído ao fosfato uma ida-

de cretácea (Maastrichtiano).

COMPARTIMENTAÇÃO ESTRUTURAL DAS FORMAÇÕES PIRAMBÓIA E BOTUCATU NA REGIÃO DE SÃO
JERÔNIMO DA SERRA - ESTADO DO PARANÁ

Michael Strugale1; Sidnei Pires Rostirolla2; Fernando Mancini2; Car/os Vieira Portela Filho3
1Bolsista CAPES; Pós Grad. - Departamento de Geologia UFPR; michael@geologia.ufpr.br
2Departamento de Geologia - UFPR
3Laboratório de Pesquisas em Geojisica Aplicada-LPGA/Departamento de Geologia-UFPR

O presente trabalho foi realizado na região de São Jerôni-
mo da Serra (NE do Estado do Paraná), situada no contexto do
Alinhamento São Jerônimo - Curiúva. Neste local há boas ex-
posições das formações Rio do Rasto (Grupo Passa Dois), Pi-
rambóia, Botucatu e Serra Geral (Grupo São Bento). O levan-
tamento e análise dos dados estruturais nas rochas psamíticas
das formações Pirambóia e Botucatu (ambiente flúvio-eólico e
eólico respectivamente), objetivou caracterizar as estruturas
tectônicas rúpteis em termos de disposição, morfologia e cine-
mática, de forma a compreender o arranjo destas estruturas e
seus padrões regionais. Os resultados foram obtidos pela inte-
gração entre trabalhos de campo, interpretação de fotografias
aéreas e análise de modelos digitais de terreno (MDTs). As
fotografias aéreas (escala 1:70.000) foram interpretadas tendo
como alvo as grandes zonas de falhas, mergulhos da fraturas e
camadas, bem como as morfoestruturas relacionadas, resultando
em um mapa fotogeológico. Em escala de afloramento, foram
descritas uma série de estruturas planares e lineares, tais como
juntas, falhas e feições lineares, observando-se nestas aspec-
tos da morfologia, material de preenchimento, relações tem-
porais, espaçamento e estruturas indicativas de movimentação,
bem como feições de cisalhamento representadas principalmen-
te por bandas de deformação nos arenitos. Os fotolineamentos
mostram a direção N40-50W como mais proeminente, segui-
das pelas direções N40-60E. As direções N85W (EW) e NS
são esparsas mas com boa continuidade. A partir das informa-
ções disponíveis, principalmente das fotografias aéreas, foram
identificadas quatro zonas mais estruturadas, aproximadamente

retilíneas, de direção N40-50W, relacionadas ao Alinhamento
São Jerônimo - Curiúva, denominadas: Zona de Falha (ZF)
Rio do Tigre, ZF Apucaraninha, ZF Serra Grande e ZF Tama-
rana. Tratam-se de feixes lineares com largura média de 3 km
(exceto a ZF Tamarana, com até 8 km) onde observa-se uma
concentração e continuidade significativamente maior de ali-
nhamentos estruturais e diques de diabásio de direção N40-
50W. Associam-se a baixos topográficos e a uma maior des-
continuidade das demais direções estruturais, especialmente
àquelas N40-60E. As juntas são o tipo de estrutura mais abun-
dante nos afloramentos, onde a separação das direções destas
por tipo de rocha (arenitos e ígneas básicas) indicou máximos
diferenciados. A feição de cisalhamento mais abundante nos
arenitos são as bandas de deformação, que constituem de pla-
nos de fraturas silicificados por processo de cominuição de
grãos e migração de fluidos. Apresentam-se como planos on-
dulados a anastomosados, dispersos (nunca isoladas) ou con-
centrados em zonas de cisalhamento. apresentam direções prin-
cipais EW (range de 20°), N40-50W e N50-60E. Sua impor-
tância está no fato de comportarem-se como condutos de fluí-
dos na época da deformação e como barreira após a cessão do
movimento, o que integrado com a disposição das demais es-
truturas e os estilos estruturais pode auxiliar na compreensão
do padrão de fluxo e dos locais favoráveis ao armazenamento
de hidrocarbonetos ou água.

Palavras-chave: Bacia do Paraná, Fluídos, Alinhamento São
Jerônimo-Curiúva, Grupo São Bento

Financiamento: CTPETRO/ CNPq processo 463002-008
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DEFORMAÇÃO POR TORÇÃO DO NORDESTE BRASilEIRO NA SEPARAÇÃO AMÉRICA DO SUL -ÁFRICA

Peter Szatmari, Petrobras-Cenpes-TEGG; Edison José Milani, Petrobras/EP-CORP/EXP/TSP

A separação dos continentes e a abertura dos oceanos está
freqüentemente vista como um processo puramente bidimen-
sional, com forças e movimentos orientados perpendicularmen-
te à linha de separação. No caso mais bem conhecido de conti-
nentes em separação, o da América do Sul separando-se da
África durante o Eocretáceo, uma cinemática ortogonal gene-
ralizada é claramente impossível: as margens opostas dos no-
vos continentes têm contornos complexos, com direções dife-
rentes nos diversos segmentos, de modo que qualquer movi-
mento ortogonal a um dos segmentos envolve, necessariamen-
te, movimento lateral em relação a outros. Acrescenta-se a isso
a rotação relativa dos dois continentes ao redor de um pólo
situado dentro do Nordeste Brasileiro, durante as primeiras
fases da abertura continental. Tal rotação é melhor evidencia-
da pela largura do sal aptiano, que aumenta de cerca de 100
km na altura de Sergipe-Alagoas para mais de 400 km na da
Bacia de Santos. A resistência à rotação do continente sul-ame-
ricano em sentido horário relativo à África, ao redor de um
pólo situado no Nordeste Brasileiro, resultou numa deforma-
ção coerente com torção anti-horária de todo o Nordeste, tanto
na margem continental como no interior. No contexto aqui apre-
sentado, duas fases podem ser diferenciadas. Na primeira, for-
mou-se um rifte, caracterizado por extensão ortogonal de dire-
ção E-W, ao longo da atual margem leste brasileira, desde a
Bacia de Campos até Salvador, propagando-se nas bacias do
Recôncavo e Tucano até a Zona de Cisalhamento Dúctil de
Pernambuco. Esta zona, uma feição transversal, constituiu-se
num obstáculo mecânico que interrompeu a propagação do rif-
te para o norte. Numa segunda fase, abortou-se o rifte Reônca-

vo-Tucano-Jatobá, propagando-se o rifteamento por outro ca-
minho, ao longo de uma faixa curvilinear que formou a atual
margem continental desde Salvador até João Pessoa e Natal.
Formaram-se ao longo dessa faixa, riftes escalonados, de dire-
ção N-S, que encen'aram ângulos de 200 a 300 com a margem
continental de Sergipe-Alagoas, indicando transcorrência sinis-
traI. Entre os dois braços do rifte, ao sul da Zona de Cisalha-
mento Dúctil de Pernambuco, isolou-se a Microplaca Sergipa-
na. A norte das zonas de cisalhamento dúctil de Pernambuco e
de Patos formou-se, como parte do mesmo processo de torção
anti-horária e encerrando ângulos semelhantes com a margem,
o Rifte de Pendência. Contrastando com a margem continental
ao sul de Salvador, caracterizada por extensão E-W, predomi-
nou entre João Pessoa e Natal a compressão E-W. Este regime
compressional E-W estendeu-se a oeste no interior nordestino,
como foi demonstrado na Bacia do Rio do Peixe (Françolin et
aI., 1994; Szatrnari & Françolin, 1996). A evolução tectônica do
Nordeste Brasileiro durante a separação continental no Eocretá-
ceo apresenta fortes semelhanças com a"separação entre as pla-
cas Africana e Arábica no Mioceno (Milani e Szatmari (2000).
Estas duas placas também sofreram rotação relativa ao redor de
um pólo situado próximo da extremidade setentrional de suas
margens opostas. A propagação do rifteamento ortogonal que
formou o Golfo de Suez foi interrompida por faixas tectônicas
transversais, sendo seguida pela propagação do rifte por trans-
tensão sinistral ao longo de uma rota alternativa, a Falha do Mar
Morto. Entre as duas rotas de rifteamento formou-se, neste caso
também, uma microplaca, a do Sinai, igual em tamanho e pare-
cido em forma à Microplaca Sergipana.

TECTÔNICA DE EMPLACEMENT DE DIQUES TOlEíTICOS NO CABO DE BÚZIOS, RJ

Wolfram TetznerJ (wtetzner@bol.com.br) & Julio Almeida2 (jcha@uerj.br)
JPós-Graduação, FGEL-UERJ; 2 TEKTOS-FGEL-UERJ

Estudos sobre o enxame de diques máficos da região de Cabo
Frio-Búzios, no Estado do Rio de Janeiro, têm fornecido infor-
mações sobre a tectônica reinante durante o rifteamento do Gon-
dwana e sobre a evolução das bacias marginais, em especial a
Bacia de Campos.

Os diques encontrados na área de pesquisa afloram junto
aos costôes com uma qualidade extraordinária. Eles mostram
contatos bruscos com as rochas encaixantes e tem espessuras
entre 0,5 e 25 m. Os diques são orientados preferencialmente na
direção NE e são geralmente verticais a subverticais. A forma
dos diques é geralmente retilínea, porém podem exibir forma
bifurcada ou sigmoidal e, mais raramente, escalonada. Estrutu-
ras como pontes e degraus são observáveis.

Petrograficamente os diques são classificados como basal-
tos toleíticos, com a característica textura ofítica a sub-ofítica,
compostos por plagioclásio, augita, pigeonita e fases opacas.
Olivina ocorre somente em poucas amostras.

Os toleítos de Búzios são caracterizados pelo baixo teor de
Ti02 «2%). Este fato os diferencia da maioria dos outros di-
ques toleíticos conhecidos na porção oeste do Estado do Rio de
Janeiro, mas assemelham-se os derrames basálticos da Bacia de
Campos, sugerindo que os diques estudados são alimentadores
do magmatismo toleítico desta bacia, o qual tem idades entre

134 e 122 Ma.
Foram medidas as direções dos diques e suas fraturas inter-

nas, além da foliação, fraturas e falhas nas rochas encaixantes.
A foliação é, em geral, subparalela aos contatos litológicos e aos
planos axiais de dobras recumbentes. Mergulha suavemente para
oeste ou noroeste. Observando as direções dos diques pode-se
distinguir dois grupos: predominante N50E, secundário N20E.
Fraturas acontecem predominante segundo as direções NNW e
NW e, secundariamente, ENE. O diagrama de rosetas de fall\as
exibe alta dispersão, com três direções predominantes: N, NE e
NW.

As direções preferenciais dos diques básicos indicam uma
extensão na direção NW. O conjunto de diques com direção N I0-
30E demonstra que houve uma componente mais WNW da ex-
tensão, ou uma rotação dos eixos principais do stress. As princi-
pais zonas de brechas silicificadas, como a Falha do Pai Vitório,

ao NW de Cabo de Búzios, são subparalelas à direção principal
dos diques, e bordejam o graben de Barra de São João na região
offihore, e provavelmente o rifte principal do Atlântico.

A análise de estruturas indicativas do campo de esforços,
como pontes e degraus, mostra que s, é orientado NE-SW, S3é
orientado NW-SE, sendo ambos subhorizontais, caracterizando
um sistema tectônico transcorrente sinistral de direção leste-oeste.
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ARCABOUÇO ESTRATIGRÁFICO DO GRUPO GUATÁ (PERMIANO, BACIA DO PARANÁ)
NO LESTE PARANAENSE

Francisco M. W. TognofiI; Joel Carneiro de Castro2 & Rosemarie Rohn2
1.Curso de Pós Graduação em Geociências - UNESP- jtognoli@rc.unesp.br
2.Departamento de Geologia Aplicada - UNESP - Campus de Rio Claro
Este trabalho foi realizado com auspícios da Agência Nacional do Petróleo (PRH-05/ANP/MME/MCT).

o Grupo Guatá é uma unidade predominantemente siliciclás-
tica, com importância econômica destacada na borda leste da Ba-
cia do Paraná em razão de suas jazidas de carvão e da potenciali-
dade petrolífera de algmnas áreas. As formações Rio Bonito (mem-
bros Paraguaçu e Siderópolis) e Palermo (Grupo Guatá, Permia-
no Inferior, Bacia do Paraná) foram analisadas através de furos de
sondagem da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM). De acordo com os conceitos da Estratigrafia de Seqüên-
cias, os dados faciológicos obtidos, associados aos perfis de raio
gama e resistividade, permitiram o reconhecimento de cinco se-
qüências deposicionais de terceira ordem. As seqüências designa-
das 1,2,3 e 4 compreendem os sedimentos do Membro Paragua-
çu, enquanto a seqüência 5 é formada pelo Membro Siderópolis e

pela Formação Palermo. Os limites de seqüências caracterizam-

se pela sobreposição abrupta de arenitos sobre siltitos ou folhe-
lhos, através de contatos erosivos bem marcados nos perfis de
raio gama e resistividade. As superficies de inundação máxima
separam os tratos de sistemas transgressivo e de mar alto de cada
seqüência e são marcadas, em geral, por níveis centimétricos de
folhelhos cinza-escuros. A seqüência 5 apresenta parasseqüênci-
as conspícuas, cujas superficies de inundação são erosivas ou não-
erosivas. As superficies erosivas podem ser identificadas pela pre-
sença de pavimentos areníticos (lags transgressivos), geralmente
associados com suítes de traços fósseis da icnofácies Glossifungi-
teso As superficies não-erosivas são expressas por contatos abrup-
tos, planos, sendo sobrepostas por siltito ou folhelho cinza-escuro

a preto, bioturbado ou não; geoquimicamente, podem ser deter-
minadas através de diferenças marcantes nos teores de Carbono
Orgânico Total (COT) acima e abaixo da superficie. A utiliza-
ção da paleoicnologia como ferramenta auxiliar na análise es-
tratigráfica permitiu a identificação de quatro fatores paleoeco-
lógicos responsáveis pelos distintos padrões de icnofábricas exis-
tentes nas seqüências analisadas: energia hidrodinâmica, tipo de
substrato, salinidade e oxigenação. As informações fornecidas
por essa ferramenta possibilitou reconhecer superflcies com sig-
nificado estratigráfico regional e refinar as interpretações dos
sistemas deposicionais, que envolvem depósitos fluviais, del-
taicos, estuarinos e marinhos (litorâneos-sublitorâneos). A tec-
tônica imprimiu um marcante controle sobre a arquitetura depo-
sicional das unidades do Grupo Guatá na região estudada. Duas
expressivas movimentações foram identificadas na região cen-
tral do Arco de Ponta Grossa. Um soerguimento ao final do "tem-
po" Paraguaçu foi responsável pela erosão de toda a seqüência 4
e parte da seqüência 3, sendo relacionado à discordância pré-
Siderópolis. Ao final do "tempo" Palermo, a situação é inversa
naquela região, onde a presença de uma espessa sucessão mari-
nha progradante (barra de costa afora) relacionada ao final do
trato de sistemas de mar alto da seqüência 5 é resultado de uma
maior subsidência; já nos flancos do Arco de Ponta Grossa a
menor espessura da seqüência 5 é devida à discordância que
separa os grupos Guatá (Fm. Paiermo) e Passa Dois (Fm. Irati,
Mb. Taquaral).

PETROGRAFIA E ANÁLISE .DE MICROFÁCIES NOS CARBONATOS DO ALBIANO SUPERIOR
NA BACIA DE SERGIPE - BASES PARA INTERPRETAÇÃO PALEOAMBIENTAL

Caio Vinícius Gabrig TurbayJ; Pedro De Cesero2; Eduardo Apostolos Koutsoukos3
1- cturbay@hotmail.com; Mestrado em Análise de Bacias; Faculdade de Geologia / UERJ;
2- cesero@uerj.com.br; Departamento de Estratigrafia e Paleontologia / UERJ;
3- koutsoukos@cenpes.petrobras.com.br; PETROBRAS / CENPES

As seções sedimentares Albiana, nas bacias das margens
continentais brasileira e africana, são representadas por espes-
sas seqüências carbonáticas, desenvolvidas no início da fase
oceânica durante a abertura do Rifte do Atlântico Sul. Na Ba-
cia de Sergipe, os sedimentos carbonáticos deste período são
representados principalmente pelos calcarenitos e calcilutitos
da Formação Riachuelo. As análises petrográficas dos calcári-
os presentes em afloramentos inclusos na biozona Mortonice-
ras (Beurlen, 1968), Albiano Superior da Bacia de Sergipe,
permitiram a identificação de onze microfácies, representati-
vas de cinco domínios deposicionais distintos. A presença de
dolomitos contendo restos vegetais carbonizados e contribui-
ção de grãos siliciclásticos evidenciou uma forte influência
continental, com formação extensiva de dolomitas, provavel-
mente a partir da concentração de salmouras contendo alta ra-
zão Mg++/Ca++Esta litofácies pode ser indicativa de ambientes
de planície de maré e/ou pântanos. A microfácies caracteriza-
da como um Mudstone peloidal, possui em seu interior, frag-
mentos de conchas de microbivalves, além de miliolídeos e
foraminíferos planctônicos indistintos. Estas características
sugerem um ambiente lagunar semi-restrito. Sedimentos are-

nosos compostos predominantemente por packstones e grains-
tones contendo oncolitos, intraclastos, peloides, oolitos e res-
tos bioclásticos formaram-se a partir do acúmulo de grãos em
um banco carbonático raso de alta energia. A biota representa-
tiva desta região era composta predominantemente por frag-
mentos de algas vermelhas solenoporáceas, algas verdes codi-
áceas e dasicladáceas, além de hexacorais, bivalvios, gastró-
podes e equinóides. Este banco assemelhava-se aos bancos
oolíticos observados atualmente nas Bahamas. Fluxos de sedi-
mentos terrígenos provindos das bordas da bacia, formaram
depósitos de leques sub:!,;uosos, com incorporação de materi-
al carbonático. Seus depósitos são representados por arenitos
finos, siltitos e wackstones terrígeno-bioclásticos. Estes depó-
sitos eram esporadicamente retrabalhados por ondas de tem-
pestades, formando "microhummockys". Os dados petrográfi-
cos associados às feições observadas nos afloramentos e da-
dos estruturais preexistentes (Mendes, 1994), forneceram pa-
râmetros fisiográficos e deposicionais diagnósticos que suge-
riram a existência de um banco carbonático raso de alta ener-
gia sobre o Alto Estrutural de Aracaju e uma laguna semi-res-
trita no Baixo Estrutural de Divina Pastora.
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SEQÜÊNCIAS DEPOSICIONAIS E CICLOS DE AVANÇO E RECUO DE GELEIRAS NO GRUPO ITARARÉ,

NORDESTE DO ESTADO DO PARANÁ

Fernando Farias Veselyl; Mario Luis Assine2
IJPT - Divisão de Geologia (fernandovesely@hotmail.com)

2Departamento de Geologia Aplicada - Unesp/Rio Claro (assine@rc.unesp.br)

A aplicação dos conceitos de Estratigrafia de Seqüências em
sucessões glácio-marinhas apresenta ainda muitas dificuldades,
conseqüência de fenômenos associados aos eventos de avanço e
recuo dc gcleiras no sítio deposicional. Para avaliar a aplicação da
análise de seqüências no Grupo ltararé foi escolhida a faixa aflo-
rante da porção nordeste do Estado do Paraná, onde a unidade apre-
senta aproximadamente 800 metros de espessura. A partir do levan-
tamento sistemático de perfis estratigráficos verticais, foi confecci-
onado um perfil composto representativo do empilhamento do Grupo
ltararé na área, onde foram estabelecidas unidades limitadas por
desconformidades e analisadas suas fácies e associações de fácies
sedimentares. Cinco seqüências deposicionais com padrão retro-
gradacional ou retrogradacional-progradacional foram reconheci-
das, limitadas por descontinuidades erosivas associadas à entrada

de elásticos grossos na bacia. Tilitos subglaciais na base das duas
seqüências inferiores e níveis de conglomerados polimíticos porta-
dores de matacões nas outras três materializam eventos de máximo
avanço de geleiras e geração dos limites de seqüência. A parte infe-
rior das seqüências é mais espessa e apresenta granodecrescência
ascendente, sendo caracterizada pela presença de conglomerados e
arenitos com paleofluxo para noroeste e norte-nordeste na base,
superpostos por diamictitos maciços e estratificados, turbiditos e

lamitos com elastos caídos. Compreende uma sucessão vertical tí-
pica de deglaciação, na qual o padrão deposicional é similar ao de

um trato de sistemas transgressivo. Sucessões com granocrescên-
cia ascendente podcm estar presentes na parte superior de algumas
seqüências, logo após picos de argilosidade relacionados ao máxi-

mo recuo de geleiras. São interpretadas como o início de novas
fases de avanço glacial e podem não estar preservadas devido aos
eventos erosivos que precederam a implantação das seqüências su-
perpostas. Níveis portadores de macrofósseis vegetais e delgadas
camadas de carvão na seqüência superior são resultado de sedi-
mentação em sistemas costeirosldeltaicos, provavelmente devido à
emergência glácio-isostática causada pela retração das massas de
gelo mais significativas. Tais fácies são típicas da parte superior do
Grupo Itararé e prenunciam a implantação dos deltas da Formação
Rio Bonito. Correlações com perfis de poços mostram que as se-
qüências definidas possuem representatívidade em subsuperficie e
que as unidades litoestratigráficas defmidas na porção central da

bacia podem ser reconhecidas na faixa de afloramentos.

Trabalho realizado junto ao Curso de Pós-Graduação em
Geociências da Unesp e com apoio financeiro da Fapesp
(processo 99/04559-3).

O MAGMATISMO ALCALINO DE IDADE TERCIÁRIA DAS BACIAS POTIGUAR E CEARÁ:

UMA REVISÃO COMPARATIVA PRELIMINAR

Thiago Moreira V/eira I,Guttenberg Martins2, Diógenes Custódio de OliveiraJ, David Lopes de Castro2 e Raimundo Mariano

Gomes Castelo Branco 2. (I}Bolsista PIBIC-CNPq, DG-UFC; 12!Prof Adj. Dr./ DG-UFC e (J!Doutorando PPGG/DG-UFRN.
Geólogo MSc., PETROBRAS UN-RN/CE. email p/contatos:guttenberg-martins@mailcity.com

Dados geológicos diversos sobre as Formações Macau e Mes-
sejana, publicados nas últimas três décadas, foram revisados nes-
te trabalho. Estas formações representam eventos magmáticos
ocorridos durante o período Terciário nas Bacias Potiguar e Cea-
rá. O objetivo desta revisão comparativa é formular controles pe-
trológicos para avaliar uma inter-relação entre estes eventos mag-
máticos, os quais podem estar correlacionados como hot-spot de
Femando de Noronha. A Formação (Fm.) Macau ocorre numa
extensa área (ca. 100.000 km2), sendo formada por pequenos der-
rames, plugs e necks, os quais são encontrados dispersos com
direção geral N-S, desde do interior do Estado do Pemambuco até
a plataforma continental do Estado do Rio Grande do Norte. No
Phmalto da Borborema, a Fm. Macau encontra-se intercalada nos
sedimentos da Fm. Serra dos Martins e/ou outras coberturas de
idade Terciária. A priori, a Fm. Messejana agrega um co!1iunto de
corpos intrusivos de natureza alcalina que afloram nos arredores
da Cidade de Fortaleza-CE. Embora, outras ocorrências de cor-
pos vulcânicos são relatadas na margem continental por diversos

autores: vulcanismos Alto Atlântico, Mundaú, Alto do Ceará. A
análise das idades K-Ar RT da Fm. Macau aponta que os dados
relativamente confiáveis são representados por dois grupos: 1°)
rochas com idades entre 31,1 Ma e 22,6 Ma (evento Macau-I) e
2°) idades entre 12,4 Ma e 19,9 Ma (evento Macau-2). Os dados
geocronológicos da Formação Messejana compreendem idades
K-Ar RT com 26,6:1::0.8Ma e mineral de 28,6:1::0.9Ma (feldspato
do fonólito do Morro do Caruru), e uma isócrona Rb-Sr de refe-
rência com idade de 34:1::2Ma. Desta forma, o posicionamento da
Fm. Messejana ocorreu ca. 30:1::4Ma sendo apenas correlata ao

evento Macau-l. Esquemas elassificatórios químicos demons-
tram que a Fm. Messejana é formada por tefritos, tefritos fonolíti-
cos e fonólitos peralcalinos, evoluindo numa linha magmática te-
frito-fonólito pela extração de uma assembléia álcali-gabróica a
nefelina-sienítica. Por outro lado, a Fm. Macau é composta por
basaltos alcalinos, ankaratritos, basanitos e nefelinitos que não
apresentam uma linha de evolução magmática definida sugerindo
a ocorrência de vários pulsos de eventos vulcânicos. Os padrões
de elementos terras raras (ETR) dos produtos menos evoluídos
das duas formações apresentam-se enriquecidos nas ETR leves
em relação as ETR pesadas (CeJYbN = 8-10). Enquanto que os
produtos mais evoluídos da Fm. Messejana (e.g., fonólitos peral-
calinos) são mais fracionados (CeJYbN= 7,5-15) com proemi-
nente anomalia negativa de Eu. A distribuição em diagramas mul-
ti-elementos mostra uma elara anomalia positiva de Nb, sugerin-
do a participação de fontes do manto astenosférico na derivação
destas rochas. Correlações entre razões de elementos traços dos
produtos menos evoluídos (e.g., LalNb vs. Ba/Nb, ZN vs. NbN,
Zr/Nb vs Y/Nb) apontam que um processo de mistura simples
com dois componentes não explica adequadamente as caracteris-
ticas das fontes envolvidas. Entretanto, estas não descartam pro-
cessos complexos de mistura entre várias componentes de longa
residência no manto litosférico subcontinental e no manto aste-
nosférico (e.g., EM 1, EM2 e HIMU). Enfim, a reavaliação dos
dados petrológicos e geocronológicos das Formações Macau e
Messejana suportam a hipótese de remobilização de materiais do
manto profundo e posicionamento destes entre 30 Ma e 12 Ma
(Oligo-Mioceno ).
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GEOLOGIA DA FOLHA SÃO ROMÃO (SE.23-V-B), NOROESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Arlindo Akio Yamatol, José Heleno Ribeirol, Mário Conceição Araúj02
ICPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-BH; 2Fundação Gorceix/CPRM-BH
Tel: (31) 32610391, E-mail: arlindo@cprmbh.gov.br

Os dados geológicos apresentados são decorrentes do Pro-
jeto São Francisco, convênio do Serviço Geológico do Brasil-
CPRM com a COMIG/SEME.

As principais unidades geológicas cartografadas são relati-
vas ao Grupo Bambuí, Neoproterozóico, e aos grupos Santa Fé,
Areado e Urucuia, fanerozóicos, além de coberturas terciárias e
terraços e aluviões quatemários.

A estratigrafia clássica definida regionalmente para o Gru-
po Bambuí por diversos autores não foi aplicada na área, face a
dicotomia encontrada no campo em relação as descrições origi-
nais. Assim, identificou-se uma seqüência deposicional corres-
pondente a uma plataforma pelito-carbonática rasa, em um ciclo
regressivo, com aporte de sedimentos siliciclásticos. Os ciclos
de sedimentação são marcados por pulsos de sedimentação com
maior ou menor energia, refletindo em retrabalhamentos e res-
sedimentação de rochas carbonáticas e siliciclásticas. O resulta-
do desta dinâmica deposicional é uma altemância de metacalcá-
rios oolíticos e metacalcarenitos com metassiltitos, metassilti-
tos arcoseanos e metarenitos arcoseanos, além de uma riqueza
de estruturas sedimentares indicando mudanças paleogeográfi-
cas e de energia de deposição. As principais estruturas primárias
encontradas foram: nas rochas carbonáticas, estromatólitos co-
lunares centimétricos, oólitos, pisólitos, laminitos algais, calca-
renitos com estratificações cruzadas de pequeno porte' e clim-
bing ripples. Nos siltitos, siltitos arcoseanos e ritimitos, estrati-
ficações cruzadas de pequeno p';Jrte,jlaser e linsen, laminações
plano-paralelas, hummocky de pequeno porte, climbing ripples
e gretas de contração. Nos arenitos arcoseanos, estratificações
cruzadas de pequeno e médio porte, estratificações pIano-para-
lelas, hummocky de pequeno porte e climbing ripples.

O Grupo Santa Fé é caracterizado por diamictito (tilito) lo-
calmente assentado sobre pavimentos estriados de metarcóseo
e/ou de metacalcário, constituído geralmente de uma matriz are-
nosa a silto-argilosa, calcífera ou não, de coloração avermelha-
da, às vezes com estratificações cruzadas acanaladas de peque-
no a grande porte. Contem seixos a matacões, principalmente de
metarcóseos, metassiltitos, metacalcários, quartzitos, xistos,
gnaisses, itabiritos, granitos, e quartzo de veio. Folhelhos ver-
melhos, finamente laminados, listrados (varvitos) e geralmente
com dropstones assentam-se bruscamente sobre diamictitos, ou
rochas do Grupo Bambuí (com pavimentos estriados). São hori-
zontalizados mas podem estar dobrados. São abundantes os are-
nitos bege a róseos, horizontais, com laminações plano parale-
las, wave, linsen, climbing ripple,jlaser, drape, marcas de carga
e sola envolvendo camadas de argilitos e siltitos avermelhados,
localmente verdes. Apresenta ainda carbonato preenchendo os
planos de acamamento e de fraturas.

Os grupos Areado e Urucuia, cretácicos e não dobrados, são
constituídos por seqüência clástica, psamítica a pelítica, de am-
bientecontinental. As principais estruturas primárias são: estra-
tificações cruzadas acanaladas de médio e pequeno porte, lami-
nações plano paralelas, wave, linsen, climbing ripple e jlaser.

A deformação ocorre ao nível da crosta superior (rúptil-
dúctil), indicando condições de início de metamorfismo, sob
influência da Faixa de Dobramentos Brasília. Os processos de-
formacionais atuaram progressivamente sobre os metassedi-
mentos do Grupo Bambuí, e tardiamente em parte do Grupo
Santa Fé, de modo heterogêneo, com regiões e faixas mais e
menos dobradas, limitadas por zonas de cisalhamentos de alto
e baixo ângulo.

WEST AFRICAN AND BRAZILlAN CONJUGATE MARGINS:

CRUSTAL TYPES, ARCHITECTURE, AND PLATE CONFIGURATIONS

Bruce R. Rosendahl, RSMS, University of Miami, USA

A combination of seismic reflection and gravimetric ima-
gery is used to map four sectors of proto-oceanic crust (POC)
along conjugate segments of the West African and Brazilian
margins. The four sectors of POC form corridors that isolate
oceanic crust (OC) produced about the post-118 Ma pole of ro-
tation from continental crust (CC). Seaward of the POC/OC
boundary, the paleo Mid-Atlantic Ridge generated relatively
uniform and thin OC (4.2-6.5 km). Structural variability is lar-
gely limited to fracture zones. In contrast, POC in the north (Kribi,
Mbini, arid Ogooue sectors) is up to 10 km thick, block-faulted,
compartmentalized, and seismically layered. These sectors of
POC likely were generatedby slow spreading as the relative
plate motions evolved from left-Iateral dislocation along the
Sergipe-Alagoas Transform (SAT) to full-fledged spreading.
Thus, POC in the north is the product of a leaky transform fault
and rccords the evolution from disorganized to organized sprea-
ding under a changing stress regime. POC in the south (Mayumba
sector) may consist of slivcrs of lower crustal or upper mantIe
rocks emplaced along detachments and unroofed as the Gabon
upper plate detached from the Brazil lower plate. The ocean-
continent boundary (OCB) marks the transition from deeply-
subsided POC to relative!y elevated CC.

Merging the mapped OC/POC boundaries from the conju-
gate margins results in a rigid cIosure model at about 118 Ma for
this part ofthe Atlantic. Merging the mapped OCBs (i.e., remo-
ving POC) produces a Neocomian rigid cIosure that fits the con-
tinental sectors ofthe African and South American plates. Prior
to this stage and beginning in earliest Neocomian, continental
deformation was dominated by sinistral shear along the SAT,
parallel to the West African margin between 3°N-I o S (or paral-
lei to the Brazilian margin between 8°_13° S). Shear along the
transform produced a complex swath oftranscurrent fault bran-
ches, relays, pull-apart basins, and transpressional ridges. Con-
jugate fits of paired seismic lines from the two margins indicate
the South American plate moved 100+ km SW relative to the
African plate, prior to a 40° change in plate motion direction
that led to genesis ofPOC. Dislocation along the transform obli-
quely extended both the Gabon Rift Zone (GRZ) to the south of
the transform and the Jatoba-Tucano-Reconcavo Rift Zone (JTR)
marking the westem boundary ofthe Sergipe microplate. Con-
jugate seismic pairings across the adjoined Brazil and GRZ
margins show that a simple shear mode of extension developed
there as dislocation along the transform progressed. The low-
angle main decollement dips toward the Gabonese side and de-
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epens beneath it, dividing a narrow band of abruptIy extended
São Francisco cratonic crust (Iower plate) from a broad zone of
extended Congo Fold Belt rocks (upper plate). With the 40°chan-
ge in plate motion direction and the onset of seafloor spreading,
extension ofthe GRZ ceased and the JTR became an aulacogen.

The plate closure scenarios presented here have an impor-

tant bearing on matching rock units and basins from the two
margins, particularly in an exploration context. The scenarios
also explain why previous attempts to pair apparent conjugate
seismic !ines from offshore Brazil and West Africa were unable
to consistentIy match both continental and oceanic crustal sec-
tors.

AS ATIVIDADES EXPLORATÓRIAS NAS NOVAS FRONTEIRAS APÓS A QUARTA RODADA DE LICITAÇÕES

Ivan de Araújo Simões-Filho (Superintendente de Promoção de Licitações-Agência Nacional do Petróleo

Neste trabalho serão apresentados os Programas Explorató-
rios Mínimos dos blocos sob concessão nas fronteiras explora-
tórias, definidas como bacias onde a produção de hidrocarbone-
tos é inexistente ou quase nula. Segundo este critério, as frontei-
ras exploratórias onde existem blocos sob concessão são as se-
guintes: Amazonas, Barreirinhas, Ceará, Foz do Amazonas, Je-
quitinhonha, Pará-Maranhão, Paraná e So!imões. Na Bacia do
Amazonas existem dois blocos sob concessão, operados pela
Petrobras: BA-I e BA-2, ambos concedidos na Rodada Zero,
com Programa Exploratório Mínimo já executado. Na Bacia de
Barreirinhas existe um bloco sob concessão operado pela Petro-
bras (BM-BAR-l), concedido na Terceira Rodada, cuja Fase de
Exploração tem duração de 8 anos, com comprometimento de
aquisíção de 2500 km de dados sísmicos a perfuração de 4 po-
ços. Na Bacia do Ceará existem dois blocos sob concessão ope-
rados pela Petrobras (BM-CE-l e BM-CE-2), ambos concedi-
dos na Terceira Rodada, cuja Fase de Exploração tem duração
de 8 anos, com comprometimento de aquisição de 2500 km de
dados sísmicos a perfuração de 4 poços. Na Bacia da Foz do
Amazonas existem dois blocos sob concessão, ambos operados
pela BP Brasil. O bloco BFZ-2 foi concedido na Rodada Zero,
enquanto o bloco BM-FZA-l foi concedido na Primeira Roda-
da. O Programa Exploratório Mínimo do bloco BM-FZA-I deve
ser cumprido em 9 anos, incluindo 5000 km de sísmica de a
perfuração de 5 poços. Na Bacia de Jequitinhonha existe um
bloco sob concessão (BM-J-I, operado pela Petrobras)), conce-
dido na Terceira Rodada, com duração de 7 anos da Fase de

Exploração, com Programa Exploratório Mínimo incluindo o
levantamento de 1000km de sísmica e a perfuração de 4 poços.
Na Bacia do Pará-Maranhão existem 3 blocos sob concessão: O
BM-PAMA-l (operado pela EI Paso), concedido na Segunda
Rodada, cuja Fase de Exploração dura 8 anos, com o compro-
metimento de aquisição de 3000km de dados sísmicos e a perfu-
ração de 5 poços. Os blocos BM-PAMA-2 (operado pela EnCa-
na) e BM-PAMA-3 (operado pela ConocoPhilips) foram conce-
didos na Terceira Rodada, com duração de 8 anos na Fase de
Exploração e o compromisso de aquisição de 1500 e 2500km de
dados sísmicos, respectivamente, e a perfuração de 4 poços ex-
ploratórios em cada um deles. Na Bacia do Paraná existem 2
blocos sob concessão: BPAR-lO (Rodada Zero) e BT-PR-4 (Se-
gunda Rodada). No BPAR-lO é obrigatória a perfuração de 2
poços, além da aquisição de 650km de dados sísmicos, enquan-
to no BT-PAR-l Oo Programa Exploratório Mínimo inclui a aqui-
sição de 750km de dados sísmico e a perfuração de 4 poços em
9 anos. Ambos os blocos são operados pela EI Paso. Na Bacia
do So!imões existe apenas um bloco, concedido na Quarta Ro-
dada, operado pela Petrobras, com duração de 9anos da Fase de
Exploração e com o compromisso de aquisição de 600 km sís-
mica e a perfuração de 3 poços. Desta forma, se alcançou o ob-
jetivo de conceder um grande número de blocos em fronteiras
exploratórias, com uma grande variedade de operadoras. Espe-
ramos que estas tenham sucesso e que em um futuro próximo
estas bacias passem a ser classificadas como produtoras, per-
dendo a classificação de fronteiras exploratórias.
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INCLUSÕES FLUIDAS DAS VEsíCULAS E VEIOS DOS BASAL TOS DA BACIA DE CAMPOS

Daisy Barbosa Alves (PETROBRAS/CENPES), James VieiraAlves (CNEN/CDTN), Kazuo Fuzikawa (CNEN/CDTN) e Ana
Maria Pimentel Mizusaki (UFRGS)

A seqüência de rochas básicas da Formação Cabiúnas da
Bacia de Campos originou-se durante o eocretáceo a partir de
processos efusivos em ambiente subaéreo e/ou subaquoso. Nos
derrames individuais, de forma tabular, observa-se um processo
de diferenciação textural das bordas para o centro dos corpos,
em função da velocidade de resfriamento da lava.

Grande parte das rochas basálticas aí identificadas carac-
teriza-se pela presença freqüente de vesículas e microfraturas,
as quais mostram-se total ou parcialmente preenchidas por mi-
nerais secundários como: argilominerais expansivos, calcita,
quartzo, zeólitas fibrosas e analcima. As análises para caracte-
rização das inclusões fluidas (IFs) nestas rochas visaram de-
terminar as temperaturas favoráveis à cristalização destas fa-
ses minerais. O presente trabalho se concentrou especialmente
na determinação das IFs presentes na calcita de preenchimen-
to secundário das vesículas e também de um veio associado a
uma microfratura.

No veio, pelo menos, duas formas de calcita foram observa-
das: uma opaca (devido a abundância de IFs) e outra mais límpi-
da; enquanto nas vesículas ocorre apenas a calcita límpida. Nos
dois tipos de calcita pode-se observar a presença eventual de

óleo, detectada pelo uso de luz ultravioleta, evidenciando uma
íntima associação do mineral com o fluido.

A microscopia das IFs em ambas as matrizes de calcita (veio
e vesículas) indicaram a presença de três tipos de IFs: monofási-
ca aquosa (HP líquida), monofásicas escuras (vazias) e bifási-
cas (HzO líquida e vapor). O fluido envolvido no sistema cons-
titui-se, basicamente, de água com baixa salinidade (equivalen-
te a 0,4% em peso de NaCl).

Os três tipos de IFs podem ocorrer concomitantemente numa
mesma área de forma aleatória ou orientada, definindo linhas de
crescimento tanto na calcita opaca como na calcita límpida.

Os estudos microtermométricos foram iniciados com o
aquecimento das IFs, uma vez que durante o resfriamento ocor-
ria a solidificação da solução aquosa e um aumento conseqüente
de volume, o que causava, por vezes, microfraturas na calcita,
com perda parcial ou total do fluido. Estes estudos evidencia-
ram que a formação da calcita das vesículas se deu entre 75°C
e 115°C, enquanto aquela do veio se desenvolveu entre 60 e
120°C. Tais resultados indicam, portanto, condições térmicas
semelhantes para a formação das calcitas de ambas as feições
petrológicas.

ESTIMATIVA DA SALlNIDADE DA FASE AQUOSA DAS INCLUSÕES FLUIDAS UTILIZANDO
ESPECTROSCOPIA MICRO-RAMAN

James Vieira Alves (CNEN-CDTN), Kazuo Fuzikawa (CNEN-CDTN), Luiz Claudio MeIo Bello(CNEN-CDTN/FAPEMIG),
Francisco Javier Rios (CNEN-CDTN), José Marques Correia Neves (CNEN-CDTN) e Maria Sílvia Dantas (UFMG)

Para se estimar a salinidade de soluções aquosas em inclu-
sões fluidas (IF) resfria-se a mesma até seu ponto de congela-
mento e acompanha-se o processo de fusão do gelo determinan-
do-se a sua temperatura final de ocorrência (Tfgelo). Utilizan-
do-se o diagrama de fase do sistema Hz0- NaCl (Crawford, 1981)
ou tabela elaborada a partir de cálculos de equações pertinentes
(Goldstein e Reynolds, 1994) as salinidades das soluções são
estimadas em equivalentes da % em peso de NaCI.

Porem, a determinação da Tfgelo nem sempre é possível
devido a problemas como: dificuldade de observação das mu-
danças de fase em IF pequenas «5mm), fusão metaestável do
gelo (Roedder, 1984) ou a perda total da solução pelo fratura-
mento no congelamento de minerais com clivagem.

A espectroscopia micro-Raman é uma técnica cada vez mais
utilizada nos estudos das IF, principalmente, na caracterização
de COz, CH4,Nz, HzS, HS', etc. presentes na fase carbônica das
inclusões (Burke, 2001).

Para a solução aquosa das IF o espectro Raman vibracional
O-H varia entre 2800 e 3800 cm.l. A intensidade desse espectro
pode variar com o teor de sal diluído na solução. Mernagh e
Wilde (1989), baseando-se em IF sintéticas com salinidades co-
nhecidas, mostram que a salinidade das IF podem ser determi.
nadas, à temperatura ambiente, através do parâmetro de inclina"
ção (skewing) do espectro Raman da solução aquosa.

No presente trabalho, são apresentados os resultados de

medidas realizadas por espectroscopia micro-Raman em solu-
ções aquosas de IF sintéticas (Bubbles lnc. - Synthetic Fluid
lnclusion Reference Set) contendo: 1- HP pura; 2 - HP -NaCl
(10% equiv. em peso de NaCl); 3 - HP - NaCl (25% equiv. em
peso de NaCl); 4 - HP - KC1e 5 - HP - CaClz, e os respectivos
cálculos dos parâmetros de inclinação dessas soluções. Os re-
sultados obtidos estão na da faixa de erro entre 10 a 15%, seme-
lhante àquelas estimadas por Mernagh e Wilde (1989) e mos-
tram que a técnica pode ser utilizada com sucesso, principal-
mente, em IF de ambientes de baixa temperatura onde a fusão
metaestável do gelo ou a fuga do fluido, impossibilitam a esti-
mativa da salinidade dessas soluções.
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ESTADOS DE OXIDAÇÃO DE FLUIDOS AQUO-CARBÓNICOS ASSOCIADOS A GREISENS ESTANíFEROS,

MINA DE PITINGA (AM): IMPLICAÇÕES NA PRECIPITAÇÃO DE CASSITERITA
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Na borda oeste do pluton paleoproterozóico Água Boa, na
Província Estanífera de Pitinga (AM), ocorrem três tipos de grei-
sens estaníferos associados à fácies granito rapakivi: greisen I
(Os I), constituído principalmente por quartzo, topázio e siderofi-
lita; greisen 2 (Os2), formado essencialmente por quartzo, fengita
e clorita; e greisen 3 (Os3), composto de quartzo, fengita e fluori-
ta. Apesar de suas diferenças composicionais e petrográficas, es-
tes greisens se formaram a partir do mesmo protólito granítico,
um homblenda-biotita-álcali-feldspato-granito a sienogranito.

Os estudos de inclusões fluidas (lF) realizados em minerais
dessas rochas demonstram que a interação de fluidos aquosos de
diferentes salinidades foi a responsável pela formação dos diferen-
tes tipos de greisens. Além disso, fluidos aquo-carbônicos estive-
ram presentes também nos sítios de formação do Os I e Os3. Análi-
ses por espectroscopia micro-Raman da fase vapor das IF aquo-
carbônicas e carbônicas aprisionadas em cristais de quartzo do Os I
e Os3 e topázio do OsI revelam uma grande variação composicio-
nal em termos de CO2 e CH4, a que se juntam H2S e traços de N2.

Com base nessa variação composicional e principalmente
nas razões CO/CH4, tanto em IF de um agrupamento em uma
mesma amostra ou em diferentes amostras, procurou-se avaliar
em que condições de redox estes fluidos foram aprisionados. A
análise conjunta de dados composicionais e microtermométri-
cos demonstra que há uma relação entre a composição do fluido
das inclusões e as suas temperaturas de homogeneização total.
Assim, os fluidos mais ricos em CH4 foram aprisionados no Os I
a temperaturas relativamente mais altas do que aqueles enrique-
cidos em COr Em conseqüência, as razões CO/CH4 tendem a
aumentar gradativamente com o resfriamento do sistema, alcan-

çando os maiores valores nas IF do quartzo do Os3. Com base
nisso, adotou-se como hipótese de trabalho a oxidação gradual
de um fluido aquo-carbônico inicialmente reduzido (ACR), de
que resultou o aumento das co~centrações relativas de C0l' se-
gundo a equação: CH4+ 202

°
CO2 + 2Hp. Desta maneira, a

variação de CO/CH4 representaria o registro dos diferentes es-
tágios de oxidação do fluido aquo-carbônico durante sua evolu-
ção. Estas razões também permitiram estimar as condições de
102 sob as quais estes fluidos foram aprisionados, bem como
propor que o processo de oxidação do fluido ACR ocorreu em
três estágios distintos:
(I) em condições abaixo do tampão FMQ, onde o grau de oxi-

dação parece ter sido muito baixo;
(2) em condições de oxidação entre os tampões FMQ e NNO,

em que a oxidação foi moderada;
(3) sob condições de 102 acima do tampão NNO, em que a oxi-

dação do fluido foi extremamente alta.
Este processo gerou fluidos com razões CO/CH4 crescen-

tes, e que foram aprisionados, respectivamente, no topázio e em
alguns cristais de quartzo do Os I (estágio I), no quartzo do Os I
(estágio 2), e no quartzo do Os3 (estágio 3). Os estudos das IF
também demonstraram que os agentes oxidantes foram disponi-
bilizados, inicialmente, pela interação com fluidos aquosos de
salinidade moderada a alta, provenientes do sítio de formação
do Os2, e, mais tardiamente, pela interação com fluidos de bai-
xa salinidade, mais frios, com características de águas superfi-
ciais.

°
aumento nas condições de 102' paralelamente ao resfri-

amento e à diluição dos fluidos aquosos, propiciou as condições
para a precipitação de cassiterita

ESTUDO DE INCLUSÕES FLUIDAS DOS DEPÓSITOS NEOPROTEROZÓICOS DE PB-ZN-F DO cRÁ TON DO

SÃO FRANCISCO.

Carfos Eduardo Silva Coelho, Adriana Sanches Rocha Gomes, /oná de Abreu Cunha e Violeta de Souza Martins
Grupo de Metalogênese, Curso de Pós-Graduação em Geologia, /GEO/UFBA

Estudo de inclusões fluidas primárias e pseudosecundárias
em esfaleritas de depósitos de Pb-Zn neoproterozóicos localiza-
dos no Cráton do São Francisco (depósitos de Morro Agudo e
Nova Redenção) e em cristais de fluorita das mineralizações de
Serra do Ramalho e Montalvânia foram realizados com o objeti-
vo de se obter dados de temperatura mínima de formação e com-
posição do fluido. Estes dados são utilizados tanto no problema
de entendimento do ambiente fisico-químico da deposição do
minério, como nos objetivos imediatos de exploração mineral.

Com relação ao depósito de Morro Agudo(MO), os estudos
de inclusões fluidas primárias e pseudosecundárias em cristais de
esfaleritas indicaram soluções aquosas moderamente salinas (em
tomo de 14% Eq. em peso de NaCI). A grande distribuição dos
valores de salinidade observadas nos corpos de minério poderiam
estar relacionadas a maiores concentrações de sais no fluido pró-
ximo a zona da falha. Dados de temperaturas de homogeneização
e salinidades indicam um padrão de zoneamento intimamente re-
lacionado à zona da falha principal. Paleotemperaturas são relati-
vamente mais altas próxima à zona da falha (122° a 283°C com
moda em 170°C). Longe da falha, as temperaturas reduzem gra-
dativamente (80° a 168°C com moda em 155°C).

Em relação ao depósito de Nova Redenção (BA), o estudo
de inclusões primárias em esfaleritas cogenéticas à galena mos-
trou a presença de soluções aquosas com salinidade moderada a
alta (em tomo de 24,3% eq. em peso de NaCI) contendo prova-
velmente sais de Ca, K e Mg. As temperaturas de homogeneiza-

ção variaram entre 140°-190° com moda em 185°C
No estudo microtermométrico realizado nas fluoritas dos

depósitos da região de Serra do Ramalho (BA) e Montalvânia
(MO) os dados de temperatura de fusão do gelo para as inclu-
sões fluidas primárias de todos os depósitos encontram-se na
maioria dos valores entre _10°e -7,75°C, com a moda em -8,5°C,
o que traduz uma salinidade em tomo de 12,3 % equivalente em
peso de NaCI. As temperaturas de homogeneização das inclu-
sões fluidas primárias de todos os corpos mineralizados estuda-
dos estão compreendidas principalmente entre 115°e 220°C com
uma moda em 197,5°C.

Os dados de temperaturas de homogeneização e salinidades
dos fluidos de Morro Agudo e Nova Redenção, juntamente com os
dados das inclusões em willemita da Mina de Vazante (Th entre
150° e 170°C e salinidade variando entre 3 e 15% eq. em peso de
NaCl), quando lançados num gráfico de dispersão e comparados
com aqueles obtidos em depósitos dos tipos MVT, SEDEX e Irlan-
dês, caem inteiramente no campo dos depósitos do tipo Irlanda.

Considerando as salinidades e as temperaturas de homoge-
neização para os depósitos de fluorita de Serra do Ramalho e
Montalvânia e comparando com os dados de inclusões fluidas
de vários depósitos do Brasil e do mundo os nossos dados se
superpõem aos dos depósitos de fluorita de Coahuila, México e
são claramente distintos em relação aos depósitos tipo Mississi-
pi Valley, dos depósitos estratiformes do Vale do Ribeira e dos
distritos filonianos de Santa Catarina e Rio Bonito.
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INCLUSÕES FLUIDAS EM VEIOS DE QUARTZO ASSOCIADOS À ZONA DE CISALHAMENTO RIBEIRA*
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°
Lineamento Ribeira (LR) é uma importante zona de cisa-

lhamento que corta rochas pré-cambrianas no vale homônimo.
Apresenta direção geral ENE, foliações subverticais e caracteris-
ticas dúcteis a fÚpteis-dúcteis, com uma evolução metamórfica
complexa, contendo rochas de grau muito baixo ao lado de rochas

de grau médio. Na zona de mais intensa deformação, ocorrem
abundantes veios de quartzo subverti cais de várias gerações (en-
caixados em quartzo-mica filonitos), distribuídos preferencialmen-
te em dois conjuntos: (i) veios estirados e boudinados, paralelos à
foliação milonítica e (ii) veios extensionais indeformados.

°
estudo de inclusões fluidas (IFs), em quartzo dos veios

paralelos à foliação, revelou a presença IFs monofásicas carbô-
nicas e bifásicas aquocarbônicas, primárias e secundárias, (Mcp
Mcs, Bacp e Bacs), trifásicas aquosas (I + v +s) pseudo-secun-
dárias (Taqps), bifásicas aquosas secundárias (Baqs) e, local-
mente, trifásicas (HP + CH4 + s) primárias (Tamp).

As Mcp e Bacp ocorrem associadas, e mostram um interva-
lo de Tfc02 de -62,6 a -59,0°C (15 a 30% de CH4 - Raman). As

Thcoz desses dois tipos de IFs apresentam grandes variações,
havendo, no caso das Bacp, uma correlação positiva entre a den-
sidade do COz e V cozN,ol>.1(que varia de 10 a 90), além de outras

caracteristicas indicativas de imiscibilidade. As Bacp apresen-
tam ThH20-C02 (HZO,COZeCrit.) situadas entre 385 e 600°C.

Nas Tamp, VgásNtotal varia de 10 a 60, sendo as de meno-
res razões consideradas como essencialmente aquosas. Estas
apresentam Tfg de -5 a _7°C, Te variando de -36 a -31°C (solu-
ções com Na, Mg e Fe), e T~f20-CH4(H20)de 235 a 335°C. Nas IFs
de razões maiores que 10-20, as Tfcl situam-se ao redor de 14°C
e as T~ZO-CH4(HZO)variam de 285 a 385°C.

Nas Taqps, as Te concentram-se em -52°C e as Tfg em -
23,5°C. Os cristais de halita dissociam-se entre 240 e 292°C,
sugerindo soluções muito salinas (eq. a -35,5% em peso do NaCI)
com Na e Ca. As ThHZO(L)situam-se num amplo intervalo (140 a

520°C), embora os valores constantes de VvNI sugiram ausên-
cia de modificações posteriores ao aprisionamento.

As Baqs subdividem-se em três subgrupos, com picos de
concentração de Te em -78°C, -52°C e -42°C, e de Tfgem -36,5°C,
-23,5°C e -I 0,5°C, respectivamente, Este último subgrupo coe-
xiste na mesma trilha com IFs Mcs e Bacs, sugerindo processos
de imiscibilidade tardios. Nas Mcs e Bacs, as Tfc02(-58, I a -
57,5°C) são indicativas da presença de COz quase puro.

Nos veios extensionais ocorrem IFs aquocarbônicas primá-
rias, trifásicas e bifásicas, com VcozN,ol>.1variando de 10 e 40.
As Tfc02situam-se entre -57,6 e -56,8°C (COz quase puro com
traços de CH4 e Nz(?) - Raman), as ThCOZ(L.Ge Crit.)entre 27,1 e

30,loC, as Tfcl entre 6,6 e 7,8°C e as ThHZO-COZ(HZO)principalmen-

te entre 190 e 240°C.
De maneira geral, deduziu-se que as IFs primárias presentes

nos veios analisados foram aprisionadas em condições sub-sol-
vus, não podendo ser descartada a existência de uma associação
com processos de misturas de fluidos. Nos veios paralelos, eta-
pas mais antigas de movimentação do LR, foram obtidas tempe-
raturas de aprisionamento ao redor de 390°C (Bacp), 290 e 245°C
(Tamp), neste último caso, com pressão estimada de 0,7 kbar.

Nos veios de extensão (etapas mais recentes de movimentação),
as IFs primárias forneceram temperaturas de aprisionamento de,
aproximadamente, 190°C e pressões da ordem de I kbar.

°
estudo das IFs mostrou a existência de fluidos aquocarbô-

nicos, primitivamente ricos em COz e CH4, que evoluem no sen-
tido de perda desses componentes, de um provável acréscimo
em Nz e de um enriquecimento em soluções aquossalinas. Estas
possuem composições próximas ao sistema NaCl-CaClz-Hp,
tornando-se progressivamente menos salinas. Os desvios em
relação à Te de -52,0°C, relativa a esse sistema, podem ser de-
correntes de metaestabilidade ou presença de outros íons.·apoio financeiro F apesp, processo 01/00199-4

ESTUDO DE INCLUSÕES FLUIDAS EM VEIO DE QUARTZO DO DEPÓSITO AURíFERO DO CARARÁ,
NW-PARÁ, ESCUDO DAS GUIANAS

Evandro Luiz KleinI
ICPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-BE - Tel: (91) 2768577, E-mail: eklein@amazon.com.br

°
depósito aurifero do Carará, com reservas estimadas em 10

t Au, e localizado na fronteira Pará-Amapá (SE do Escudo das
Guianas), está hospedado em turmalina-sericita quartzitos do Gru-
po Ipitinga (ex -Vila Nova), admitido como seqüência metavulca-

no-sedimentar (greenstone) paleoproterozóica.
°

veio de quartzo
está posicionado em zona de cisalhamento dúctil-fÚptil reversa,
subverti cal e paralela à estruturação regional (NW -SE).

°
veio

possui de 15 cm a 3 m de espessura, 400 m de comprimento e,
pelo menos, 70 m de profundidade.

°
halo hidrotermal (10-50

cm) é constituído por sericita, turmalina e quartzo.

Estudos microtermométricos de inclusões fluidas (IF) foram
realizados em amostras de quartzo de alto teor (QAT), baixo teor
(QBT) e da zona de alteração quartzo-turmalina (QTU).

°
quart-

zo, maciço a sacaroidal, ao microscópio apresenta cristais anédri-

cos rodeados por subgrãos e localmente recristalizados. IF distri-
buem-se em geral em enxames de trilhas pouco espaçadas, multi-
direcionais, trans e intragranulares e, localmente, de forma alea-
tória. Evidências de estrangulamento são localizadas. Apenas IF
carbônicas monofásicas escuras, poligonizadas ou com forma de
cristal negativo, foram identificadas no quartzo dos veios de alto

e baixo teor. Essas IF apresentaram fusão da fase carbônica (Tfc)
entre -56,6° e -58,2°C (moda e média em -57,4°C), sugerindo ser
o COz o componente carbônico predominante, com outros com-
postos (CH4?, Nz?) ocorrendo em pequenas proporções. A homo-
geneização parcial do COz (Thc), sempre no estado líquido, va-

riou de -28,5° a 29,4°C, com concentração de valores entre 0° e
10°C, correspondendo a COz com densidades entre 0,92 e 0,86 g!
cm3. As IF no QAT apresentam valores de densidades mais eleva-

dos, que implicam em pressões moderadas a altas (e variáveis)
durante o aprisionamento das inclusões, o que é compatível com
o ambiente estrutural em que se formou o veio. No QTU a Tfc das
IF carbônicas monofásicas OCorreu dentro do mesmo intervalo
apresentado nas amostras de veios e a Thc também concentrou-se
em valores inferiores a lOOC.Nesta amostra, contudo, foram en-
contradas poucas IF aquo-carbônicas, em um único domínio mi-
croscópico, todas com COz de menor densidade (Thc-23° a 26°C).
Essas IF possuem salinidade de 5 % peso equiv. NaCI e homoge-
neizaram entre 264° e 294°C.

°
conjunto dos dados sugere que tanto COz quanto HP

atuaram na geração do depósito do Carará, representados,
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respectivamente, pelo fluido carbônico, anidro, presente nas
IF, e pela mineralogia hidratada da assembléia de alteração
(sericita, turmalina). A origem das IF carbônicas pode ser
atribuída a um (ou atuação combinada) dos seguintes pro-
cessos: a) existência de fluido originalmente carbônico, além
de outro aquoso; b) aprisionamento seletivo de CO2 a partir
de fluido aquo-carbônico que sofreu separação de fase an-
tes do aprisionamento; c) modificações pós-formacionais
com remoção seletiva de HP durante deformação. É im-
provável que o processo "c" tenha provocado lixiviação
completa de H20 de IF originalmente aquo-carbônicas.

Neste caso, espera-se que IF aquo-carbônicas remanescen-
tes, com proporções variáveis entre as fases, estejam pre-
sentes. No caso "b" também seriam esperadas IF aquosas
ou aquo-carbônicas. A forma do histograma de Thc do QAT,
com assimetria para a direita, indica tipicamente a existên-
cia de uma só geração de fluidos carbônicos reequilibrada
sob condições de pressão flutuante, ou em condições retro-
gressivas após o aprisionamento. Portanto, a existência de
dois regimes de fluidos ("a"), com reequilíbrio após aprisi-
onamento, é uma alternativa adequada para explicar a evo-
lução hidrotermal no depósito estudado.

OS FLUIDOS HIDROTERMAIS RELACIONADOS À FORMAÇÃO DOS VEIOS DE AMETISTA DE ALTO BONITO,
PARAUAPEBAS, SUL DO PARÁ.

Aderson David Pires de LimaI ; Raimundo Netuno Nobre Villas].
I Curso de Gradução em Geologia - UFPA email: adavidlima@bol.com.br
]

Departamento de Geologia - CG-UFPA email: netuno@ujjJa.br

°
garimpo de ametista de Alto Bonito encontra-se no mu-

nicípio de Parauapebas, a cerca de 20 Km ao nolie da mina
de ferro de N4, Serra dos Carajás. A ametista ocorre em um
conjunto de veios de direção geral N200W/40-50oNE encai-
xados em rochas metareníticas provavelmente pertencentes
ao Grupo Rio Fresco, de idade arqueana. Esses veios, que
chegam a ter até 2 m de espessura e se estendem por centenas
de metros, são típicas estruturas de preenchimento, em que
cristais de quartzo, em geral bem terminados, podem alcan-
çar dimensões que excedem 50 cm com a variedade ametista
ocupando seus núcleos. Em meio aos cristais de quartzo ocor-
rem localmente bolsões de caulinita ricos em florencita. En-
contra-se também caulinita em espaços intergranulares do
quartzo.

As rochas encaixantes são dominadas por metarenitos
compostos de quartzo e muscovita, tendo zircão, titanita e
minerais opacos como principais minerais acessórios. Os cris-
tais de quartzo, que perfazem em média cerca de 96% do
volume da rocha, mostram em geral extinção ondulante e
forma anedral. A caulinita bem como a hematita são produ-
tos de alteraçãt> comuns.

°
estudo de inclusões fluidas (IF) revelou soluções aquo-

sas que estão aprisionadas como inclusões primárias mono-
fásicas (L) e bifásicas (L + V) em cristais de quartzo, com
amplo predomínio das primeiras. Testes de resfriamento re-
gistram temperaturas de fusão do gelo (Tfg) na faixa de -12 a

O°C e temperaturas eutéticas (Te) entre -60 a -400C, suge-
rindo a presença de NaCI e CaCl2 e talvez FeCI2, como im-
portantes solutos. Com base nas Ti , foram estimadas salini-g

dades dos fluidos que registram valores mais freqüentes equi-
valentes ao intervalo de 6,45 a 11,7% em peso de NaCI. A
homogeneização ocorre sempre no estado líquido, sendo a
faixa de 210 a 3700C a mais freqüente, embora valores mais
baixos (até 86°C) e mais altos (até 522°C) tenham sido medi-
dos. A densidade dos fluidos aquosos foi calculada entre 0,74
e 0,98 glcm3.

A ampla variação de temperatura de homogeneização su-
gere uma longa história termal, cujo resfriamento pode, em
parte, ter sido provocado por mistura com águas meteóricas
a profundidades mais rasas. Essa mistura também justifica-
ria salinidades tão contrastantes. É possível que a energia
termal tenha sido provida por corpos intrusivos graníticos
que se alojararn nas circunvizinhanças. A sílica deve ter sido
dissolvida das rochas areníticas quando a temperatura dos
fluidos era mais alta e precipitada nas fraturas à medida que
a temperatura declinava. A espessura dos veios é evidência
de que os fluidos percolaram as rochas ainda sob fortes ten-
sões tectônicas, que permitiram o contínuo afastamento das
paredes das fraturas e, em conseqüência, a passagem de ex-
traordinários volumes de água que geraram as grandes reser-
vas de ametista de Alto Bonito.

CONTRIBUiÇÃO AO ESTUDO DA GÊNESE DA MINERALlZAÇÃO DE FLUORITA NO FILÃO COCAL, MORRO
DA FUMAÇA - SC.

P.J. Martins FilhoI; L.H. Ronche & A. Bastos Neto1
IPrograma de Pós-Graduação em Geologia - PPGeo - UNISINOS - ronchi@euler.unisinos.br
2 Centro de Estudos em Petrologia e Geoquímica CPGq, IG -UFRGS- Universidade Federal do Rio Grande do Sul

°
estado de Santa Catarina possui 40% das reservas na-

cionais de fluorita, e é o mais importante produtor da Améri-
ca do Sul. Assim sendo o objetivo deste trabalho é discutir o
modelo genético para o depósito da Mina 4 no Filão Cocal,
por meio de levantamentos em galeria e estudos petrográfi-

cos, de elementos terras raras (ETR) e de inclusões fluidas,
visando assim, determinar as condições fisico-químicas (T,
composição) dos fluidos mineralizantes e os mecanismos de
deposição da fluorita.

°
depósito é do tipo filoneado e localiza-se no leste do
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estado de Santa Catarina, mais precisamente, no interior do
município de Morro da Fumaça. O filão corta um granito do
embasamento cristalino de idade brasiliana, rochas sedimen-
tares paleozóicas e um dique de diabásio da formação Serra
Geral. O filão é controlado por uma falha na direção N40E
com mergulhos que variam de 45° a sub-verticais.

Em campo foram reconhecidas e descritas 4 fases suces-
sivas de mineralização, das quais foram coletadas amostras
para análises de inclusões fluidas e ETR. Para o granito en-
caixante, identificaram-se zonas de alteração hidrotermal,
onde foram executados estudos petrográficos e de ETR nas
amostras selecionadas.

Foram descritos basicamente dois tipos de inclusões flui-
das classificadas como sendo inclusões do tipo bifásicas aquo-
sas de origem primária, secundária e pseudo-secundárias e,
os resultados das análises microtermométricas nas diferentes
inclusões fluidas das quatro fases de mineralização, revela-
ram temperaturas de homogeneização variando entre 90 e
150°C, o que caracteriza a jazida como hidrotermal de baixa
temperatura. Foi também observado um decréscimo nas tem-
peraturas de homogeneização da fase 1 (Th entre 130 e 145°C)

para a fase 4 (Th entre 95 e 110°C), o que indica que o siste-
ma hidrotermal estava em resfriamento durante a deposição
da fluorita. A microtermometria ainda mostrou tratar-se de
inclusões com salinidade muito baixa «1 % peso eq. NaCI).

As análises de ETR mostraram que o conteúdo de
ETRP das fluoritas são bastante similares aos do granito en-
caixante, o mesmo não pode ser dito com relação as ETRL,
enriquecidas no granito. Porém os espectros de ETR, bastan-
te semelhantes entre o granito encaixante e a fluorita, são
ambos enriquecidos em ETRL com anomalia negativa em
Eu, e sugerem que o flúor das fluoritas teria sua origem a
partir do granito. Este mesmo padrão já foi descrito anterior-
mente por outros autores, que utilizaram esse comportamen-
to para reforçar a hipótese que relaciona a fonte do flúor a
um mineral em específico e não da rocha no sentido exato do
termo.

A partir destes resultados pôde-se então afirmar que os
dados obtidos corroboram o modelo genético de lixiviação
do flúor disseminado no granito encaixante por fluidos oriun-
dos da bacia do Paraná e/ou águas meteóricas, tal como pro-
posto em estudos anteriores.

PADRÃO DE INCLUSÕES FLUIDAS EM DEPÓSITOS DE CU-AU NA REGIÃO DE CARAJÁS - PA.

1 L. H. Ronchi; 12. G. Lindenmayer; 2 R. Caron; 1J C. Araújo

IUNISINOS, São Leopoldo, RS, ronchi@euler.unisinos.br, RS; uPIBIC-CNpq

O estudo da alteração hidrotermal e de inclusões fluidas
em depósitos de Cu-Au do Igarapé Bahia, Gameleira e Salo-
bo, além de uma ocorrência em um sillmáfico sem mineral i-
zação sulfetada na Serra Sul, na região de Carajás, tem reve-
lado uma "assinatura padrão" de fluidos mineralizantes, si-
milar mesmo em contextos geológicos diferentes.

Duas situações comparáveis de alteração hidrotermal e
inclusões fluidas, associadas em corpos intrusivos máficos,
apr('sentam tais paragêneses similares de inclusões fluidas.
Embora o depósito de ouro do Igarapé Bahia, Serra dos Ca-
rajás (PA) esteja na espessa alteração laterítica local, o pro-
tominério correspondente inclui um gabro granofirico com
forte alteração clorítica e núcleos eventuais de uma paragê-
nese com anfibólios, possivelmente de alteração hidrotermal.
Essa rocha encontra-se cortada por venulações de quartzo,
carbonatos e sulfetos. No depósito ferrífero de Sll, Serra
Sul, também em Carajás, encontra-se uma rocha intrusiva
semelhante, com tipos similares de alteração hidrotermal,
embora no geral menos intensa e apenas com alguns núcleos
de alteração mais pronunciada. O estudo das inclusões flui-
das do quartzo associado às diversas fases de alteração nes-
tes dois locais, revelou a existência de dois tipos principais
denominados S (saturadas) e L (líquidas). S são inclusões
trifásicas ou multifásicas, com fase aquosa líquida e vapor,
halita e/ou CaCl2 e eventualmente óxidos de ferro, com altas
temperaturas de homogeneização e salinidade. As inclusões
do tipo L, predominante, são bifásicas, aquosas com tempe-
raturas de homogeneização mais baixas entre 120 e 180°C,
salinidade variável entre I e 12% eq. NaCI, com ou sem for-
mação de hidratos durante o resfriamento. As temperaturas
de homogeneização e salinidade mais altas corresponderiam

ao fluido relacionado com a assembléia anfibolítica, enquan-
to que as temperaturas menores correspondem ao fenômeno
de cloritização.

No depósito de Gameleira existe uma forte alteração hi-
drotermal potássica e venulações com diversos minerais, dos
quais foram estudadas as inclusões fluidas presentes no quart-
zo, fluorita e turmalina. Esses minerais apresentam os mes-
mos tipos de inclusões (S e L), com características microter-
mométricas similares aos acima descritos para o depósito do
19arapé Bahia. Registra-se ainda no Gameleira um terceiro
tipo, M (monofásicas gasosas). O depósito do Salobo, possui
um contexto geológico diferente, caracterizado por xistos ri-
cos em magnetita, compostos por proporções variadas de bi-
otita, grunerita, almandina, quartzo e hastingsita com altera-
ção hidrotermal dominada por ferrificação, potassificação
seguida por cloritização incipiente e cortada por veios com-
postos por quartzo, fluorita, clorita, carbonato e calcopirita.
Foram observados no quartzo os mesmos tipos de inclusões
acima descritas, com predominância do tipo L e presença
apenas subordinada do tipo SeM.

As amplas variações de temperatura e salinidade pode-
riam ser explicadas por um processo de reação contínua entre
as rochas encaixantes e os fluidos hidrotermais, durante que-
da de temperatura e precipitação do minério sulfetado e gan-
ga de quartzo e fluorita. A associação de inclusões fluidas
aquosas (tipo L), aquosas saturadas (tipo S) e monofásicas
gasosas (tipo M), com pouco ou nenhum COz' e ampla dis-
tribuição dos dados de temperatura de homogeneização e
salinidade é uma "assinatura padrão", correspondendo a flui-
dos graníticos, amplamente reconhecida na literatura espe-
cializada.
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ESTUDO DE INCLUSÕES FLUIDAS NO PEGMATITO DOS QUINTOS: DADOS PRELIMINARES

Dwight Rodrigues Soares & Hartmut Beurlen,
Programa de Pós-Graduação em Geociências, UFPE dwight.soares@bol.com.br

o pegmatito dos Quintos situa-se 9km a SW da cidade de
Parelhas, RN, na localidade de Quintos de Baixo, na Província
Pegmatítica da Borborema (PPB), lavrado para a produção de
elbaítas gemas de cor azul turquesa. Trata-se de um corpo peg-
matítico heterogêneo, de elementos raros, constituído essenci-
almente de quartzo, microclina e muscovita, tendo como mine-
rais acessórios albita, berilo, apatita, granada, turmalinas (schor-
lita e elbaíta), lepidolita, tantalatos, gahnita e zircão, encaixado
no quartzito da Formação Equador. Seu zoneamento consiste
em uma zona I bem definida (albita, quartzo, microclina, apati-
ta, schorlita) com 5 a 10cm de espessura, enquanto os limites
das zonas II e III são quase sempre mascarados, por intensos
processos de substituição (albitização e lepidolitização). Estu-
dos microtermométricos em inclusões fluidas (IF) foram desen-
volvidos em quartzo, apatita e turmalina da zona I e em cristais
de quartzo de cavidades de bolsões de substituição.

No quartzo da zona I, intercrescido com turmalina e apatita,
foram encontrados os seguintes tipos de IF:
(I) IF aquocarbônicas (LI+L2+V:l:S), primárias e pseudo-se-

cundárias, de forma irregular, com dimensões variando en-
tre 20 a 30mm. Apresentam-se em agrupamentos no centro
dos grãos, formando nuvens, muitas vezes ladeados por in-
clusões de opacos e zircão. Sua temperatura de homogenei-
zação (Thom)é de 309,45:1:6,43°C,com salinidade obtida a
partir da fusão final do cIatrato (SaITr'h)de 2,16:1:0,80%Na-
Cleq. Podem conter sólidos aprisionados acidentalmente;

(2) IF aquosas (L+V:l:S),de forma alongada, formando trilhas pró-
ximo às bordas dos grãos, não ultrapassando os limites dos
mesmos (pseudo-secundárias). Suas dimensões são de aproxi-

madamente IOmm, com preenchimento de aproximadamente
90%. A Thomé de I88,74:1:9,71°C, comsalinidade obtida a partir
da fusão final do gêlo (SaITm;,,,)de 3,95:1:1,19% NaCleq.
Nos cristais de quartzo proveniente de cavidades, às vezes re-
coberto por micas tardias, foram encontrados os seguintes ti-
pos de IF:

(3) IF aquosas (L+V:l:S), com forma de cristais negativos ou

ovaladas, pseudo-secundárias, que ocorrem nos núcleos dos
cristais, com dimensões de 15 a 20mm. Têm Thom de
185,25:1:6,74°C com SalTr,h(portanto o vapor é de COl) de
11,1 \:1:0,72% NaCleq.

(4) IF aquosas (L+V:l:S), de forma variável e dimensões de apro-

ximadamente 10mm. Podem ser pseudo-secundárias ou pri-
márias (localizadas ao longo de zonas de crescimento), com

Thomde I 82,33:1:8,95°C e SalT m;,.de 5,7 \:1:0,82% NaCleq.
Comparando esses resultados com estudos de IF em outros

pegmatitos da PPB discutidos em Beurlen et ai. (200 I), é possí-
vel correlacionar as inclusões (I) com as IF tipo A, as inclusões
(2) e (4) com as IF tipo Ca e as inclusões (3) com as IF tipo B

desses autores. No pegmatito dos Quintos não foram ainda ob-
servadas inclusões aquosas mais tardias, citadas por Beurlen et
ai. (200 I), com salinidade mais elevada e Thommenor que as do
tipo Ca, nem as inclusões do tipo Cc (baixa Thome baixa salini-
dade).

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:
Beurlen, H.; Da Silva, M.R.R. e Castro, C. 2001. Fluid inclusion micro-

thennometry in Be-Ta(Li-Sn)-bearing pegmatites ITom the Borborema

Province, Northeastern Brazil. Chemical Geology, 173: 107 -123.

INCLUSÕES FLUIDAS EM TOPÃZIO GEMOLÓGICO DO COMPLEXO GRANíTICO DE MASSANGANA (RO)

Valmir da Silva Souza(1}, Rodrigo Malheiros Pontes(2} e Márcia Abrahão Moura(3}
(1) Departamento de Geologia da Universidade do Amazonas e Doutorando junto ao Instituto de Geociências da Universidade
de Brasília, e-mail: vdss@unb.br
(2) Bolsista do Programa de Iniciação Científica do CNPq junto ao Curso de Geologia da Universidade de Brasília.
(3) Instituto de Geociências da Universidade de Brasília.

o complexo granítico de Massangana está localizado na região
central de Rondônia, possui dimensões batolíticas e é constituído por
sucessivas fases magmáticas. A principal e mais antiga é a fase Mas-
sangana (U-Pb 991:1:14 Ma), representada por um biotita granito por-
firitico médio a grosso e de composição alcalina a calcio-alcalina. As
fases Bom Jardim e São Domingos (Rb-Sr 956:1:9Ma) são represen-
tadas por dois stocks de biotita granito inequigranular fmo a médio e
de composição alcalina, intrusivos na fase Massangana. A mais jo-
vem é a fase Taboca representada por apófases sieníticos a quartzo-
sieníticos intrusivos na fase Bom Jardim. O topázio é encontrado em
zonas de greisens, sistemas de veios de quartzo e em corpos pegma-
titicos das fases Bom Jardim e São Domingos. O topázio gemo lógico
está associado aos pegmatitos heterogêneos, nonualmente associado
a berilo, cassiterita, wolframita e columbita-tantalita, sob a forma de
cristais euédricos, com tamanho entre I e 12 cm, pouco fraturados e
exibindo cores azul, amarelo e incolor.

O estudo de inclusões fluidas foi realizado em cristais de
topázio azul, devido a este apresentar melhores características
gemológicas e um número mais representativo de famílias de
inclusões fluidas. Com base na morfologia e relação entre volu-
me de fases à temperatura ambiente (:1:25°C), foi possível des-
tinguir cinco famílias de inclusões fluidas de natureza aquosa
bifásicas e trifásicas. Durante o processo de resfriamento (até -

1200 C), as inclusões fluidas apresentaram um intervalo de con-
gelamento total de -700 a -800 C. Durante o aquecimento (até
3600 C), a primeira mudança de fase, correspondente à tempera-
tura do eutético (Te), ocorreu entre -21,20 e -20,80 C. A Segun-
da mudança de fase, correspondente à temperatura de fusão do
gelo (Tfg), ocorreu entre -60 e --40 C. A temperatura de homoge-
neização total (Th), nas inclusões fluidas bifásicas, deu-se da
fase gasosa para a líquida entre 3300 e 3500 C, e nas inclusões
fluidas trifásicas, com sólido de saturação, a fase sólida apre-
sentou temperatura de dissolução (Td) entre 3450 e 3500 C.

Os dados microtermométricos permitem caracterizar a com-
posição deste sistema fluido como do tipo HlO-NaCI. A densi-
dade do fluido é da ordem de 0,75 g/cmJ, enquanto que a salini-
dade do sistema para inclusões fluidas bifásicas, calculada com
base na Tfg, situa-se entre 6,5 e 9,2% em peso de NaCl eq. A
salinidade das inclusões poucas fluidas trifásicas, calculada com
base na Td, situa-se entre 42 e 42,5% em peso de NaCI eq.

A pressão de aprisionamento do fluido, estimada com base da
Td da halita, situa-se em tomo de 0,2 kbar, o que corresponde a
uma profundidade máxima de I km. Estas caracteristicas nos per-
mitem sugerir que o topázio gcmológico foi formado a partir de
fluidos magmáticos residuais, alojados a baixa profundidade ou em
ambiente subvulcânico e a uma temperatura mínima de 3750 C.
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THE FLUID REGIME IN THE PALEOPROTEROZOIC INTRUSION-RELATED BREVES CU - AU - (MO-W-BI)

DEPOSIT, CARAJÁS MINERAL PROVINCE, NORTHERN BRAZIL

Roberto P Xavierl), Ana M. Dreher21, Emerson R. Carvalho(1), J. L. do Regol3i; Alfredo R. Nunes(3)
(I)

Instituto de Geociências - UNICAMP - (21
CPRM-RJ / Instituto de Geociências - UNICAMP - (31 Companhia Vale do Rio Doce

The recently discovered Breves Cu-Au-(Mo-W-Bi) deposit
in the western sector of the Carajás Mineral Province, northern
Brazil, occurs adjacent to the apical zone of a Paleoproterozoic
(1.88 Ga) granitic intrusive suite that intruded siliciclastic rocks
ofthe Archean Rio Fresco Group/ Águas Claras Formation (2.6
Ga) (Nunes et aI., 200 I). The siliciclastic rocks are represented by

an alternating sequence of low grade - metamorphosed coarse to
fine-grained sandstones, siltites and argillites. The intrusive suite
consists of fine to medium-grained granitic rocks with compositi-
ons varying ITom alkali-feldspar granites to monzogranites and,
more subordinately, syenites, ali poor in mafic minerais.

The main Cu-Au-(Mo-W-Bi) mineralization appears disse-
minated in strongly altered medium- to coarse-grained sandsto-
nes and, to a lesser extent, associated with veins that transect the
granitic rocks and the siliciclastic units. The disseminated mi-
neralization consists of chalcopyrite :i: pyrite that, together with
chlorite and muscovite, form interstitial aggregates within the
quartzos e matrix, conferring a mottled appearance to the mine-
ralized sandstones. Arsenopyrite is also commonly seen as iso-
lated crystals or in association with the sulfide aggregates; less
frequently, few crystals of ferberite and fluorite occur dissemi-
nated in the mineralized sandstones.

Chlorite + quartz + K- feldspar + chalcopyrite, quartz + chlori-
te :i:biotite :i: muscovite :i: chalcopyrite :i:molybdenite :i: ferberite,
and comb-textured quartz + chlorite :i:muscovite + massive aggre-

gates of chalcopyrite and arsenopyrite, with variable amounts of
molybdenite, cassiterite, tourmaline, and scheelite form earlicr vein
sets found confined to or near the contact with the granitic rocks.
Coarse quartz veins with open-space filling textures (i.e. vugs and
comb texture), that may or may not contain fluorite and sulfides,
together with rare carbonate veins, represent later vein sets.

On the basis oftheir modes of occurrence and mineral assem-
blages, the earlier vein sets may be interpreted as representative

of a high temperature, magrnatic-hydrothermal fluid regime, whi-
ch gradually evolved to lower temperature stages, responsible for
the formation of the later sulfide-poor quartz vein sets.

On-going fluid inclusion studies have demonstrated that mo-
derate to high-salinity aqueous fluids coexisted with CO2-rich flui-
ds (immiscibility?) during the earlier magrnatic-hydrothermal fluid
regime, whereas the later stages were dominated by moderate to
low salinity aqueous fluids, possibly due to dilution and mixing
with external fluids that may have been meteoric. (Pesquisa fi-
nanciada pela FAPESP Prac. No. 1999/03058-0)
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NATUREZA E EVOLUÇÃO DOS FLUIDOS MINERALlZANTES NOS DEPÓSITOS AURíFEROS

PROTEROZÓICOS DA PRovíNCIA BORBOREMA

Roberto Perez Xavier (Instituto de Geociências, UNICAMP)

Wani/son Luiz-Silva (IQ, DGq, Universidade Federal Fluminense)

Jean Michel Legrand (CCET, DG, Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

A Província Borborema (PB), Nordeste do Brasil, foi afeta-
da por intensa atividade tectono-hidrotermal durante o Neopro-
terozóico (evento Brasiliano/Pan-Africano; - 600 Ma), resul-
tando na geração de depósitos de ouro tipo veio, com alto teor e
baixa tonelagem. Os sistemas de veios auríferos ocorrem confi-
nados em zonas de cisalhamento de segunda ordem, genetica-
mente ligados ao Lineamento Patos/Pernambuco, de primeira
ordem, e encaixados em ortoderivadas ácidas/intermediárias
(Distrito Aurífero São Fernando-Caicó) e metapelitos (depósito
São Francisco), todos bastante deformados. Estes cisalhamen-
tos quase sempre são marcados pela cristalização de muscovita
e/ou silimanita e as mineralizações são contemporâneas ao me-
tamorfismo de fácies anfibolito (560°C-600°C; 2,7 a 4,0 kb). O
ouro ocorre na forma livre ou em associação com sulfetos (Fe:i:
Cu, Pb, As, Bi) e/ou óxidos (Fe-Ti), em veios de quartzo, local-
mente ricos em Fe-granada ou turmalina.

Estudos de inclusões fluidas, incluindo microespectrosco-
pia Raman, apontam para uma provável mistura de dois fluidos
distintos durante a geração dos veios auríferos: (1) aquo-carbô-
nico (XC02 - 0,35), com salinidade <8% em peso eq. de NaCI), e
baixa concentração de N2 e CH., provavelmente devido à deses-
tabilização de biotita, plagiocIásio das rochas encaixantes, e (2)
aquoso com salinidade variável e de composição complexa (e.g.
Na, K, Ca, Fe, Mg, Li), adquirida de reações fluido-rocha. Além
da mistura de fluidos, a interação fluido-rocha (geração de sul-
fetos/óxidos) e a imiscibilidade podem ser considerados fatores
potenciais para a desestabilização dos complexos-Au nos depó-

sitos da PB. Os veios de quartzo estéreis foram gerados na pre-
sença desses mesmos fluidos, porém com aquosos constituídos
predominantemente por NaCI (:i: KCI).

Os dados de dDHp e d'80Hp calculados a partir do quartzo
e biotitalmuscovita de veios e rochas encaixantes demonstram que
o fluidoenvolvidona formaçãodos veios estéreis (dDHp=

-
60,6°/ a -40,1°/ ; d'80HP= 11,2°/ a 13,5°/ ) seria principal-
menteOOdeorigemOOmetamórfica, gerado por reações de desidrata-
ção durante o evento metamórfico regional, em condições de bai-
xa razão fluido/rocha. Os fluidos responsáveis pelos veios aurífe-
ros representariam um sistema metamórfico-hidrotermal onde deve
ter havido uma participação significativa de um fluido não meta-
mórfico, de derivação externa, mais empobrecido em dDH20 (-

72,7°/00 a -67,0°/00) e d'80Hp (9,9°/00 a 12,4°/00)' A influência de
fluidos meteóricos não é esperada nesses níveis crustais. Adicio-
nalmente, a composição de dDHp e d'80Hp desses fluidos é
compatível com os valores calculados de dDHp (-76,6°/00) e
d'80H,0 (12,8°/ ) para a muscovita de pegrnatitos que se hospe-
dam nãs zonas a;';'ríferas. Neste contexto, é provável que este flui-
do, com papel importante no processo mineralizante, seja de ori-
gem magmática, dada a colocação de quantidades volumosas de
intrusões graníticas durante o metamorfismo regional, porém já
modificado pela troca isotópica com as rochas hospedeiras. Des-
sa forma, a granitogênese Brasiliana/Pan-Africana, regionalmen-
te marcada na forma de inúmeras intrusões, teria um papel de
particular importância na geração destes depósitos.

Pesquisa financiada pela FAPESP Proc. No. 1997/0708-1
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NOVA OCORRÊNCIA DE ULTRAMAFITOS NA PORÇÃO MERIDIONAL DO CRÁTON SÃO FRANCISCO
E SUA POSSíVEL CORRELAÇÃO GEOLÓGICA.

Angela N. Avelar'I; Samuel R. C. Carneiro'I; José C. S. Campos']; Mauricio A. Carneiro'3
'/Bolsista de Iniciação Científica/DEGEO/EM/UFOP; '2 Doutorando/DEGEO/EM/UFOP; '30rientador/DEGEO/EM/UFOP

Este resumo trata de resultados petrográficos/petrológicos
parciais, obtidos a partir do estudo de algumas ocorrências de
rochas ultramáficas inseridas nos domínios do Cráton São Fran-
cisco Meridional, mais especificamente no chamado Complexo
Metamórfico Campo Belo (Teixeira et aI. 2000). Sistematica-
mente, nesse complexo, nos últimos anos, foram relatadas vári-
as ocorrências de rochas ultramáficas. A presença desses frag-
mentos requer um estudo geológico mais apurado, para verifi-
car a sua potencialidade econômica, além dos processos de evo-
lução tectônica ocorridos nesse segmento crusta!. Das várias
ocorrências de ultramafitos nessa região, discute-se, aqui, a prin-
cipais características das seguintes: a) SARM, b) Morro das Al-
mas e, c) uma outra, ainda não referenciada na literatura da re-
gião, agora denominada de Passa Sete. A metodologia utilizada
na obtenção dos resultados parciais aqui descritos consistiu das
seguintes etapas: revisão bibliográfica, mapeamento geológico,
coleta de amostras, descrição de lâminas delgadas e lâminas
polidas. No caso da SARM (Carvalho Júnior 2001), as suas ro-
chas apresentam bandamento mineralógico constituídos por oli-
vina, ortopiroxênio e hornblenda, destacando-se a presença de
espinélios e sulfetos como acessórios principais. Variados graus
de transformações secundárias estão impressos nessas rochas,
tais como serpentinização das olivinas e ortopiroxênio, assim
como a c1oritização das olivinas. A ocorrência de Morro das
Almas, que já foi interpretado como um complexo ultramáfico
acamadado (Barbosa et aI. 1996), exibe nas suas partes centrais
serpentinitos fracamente foliados a maciços, ricos em nódulos

de magnetita e vênulas de serpentina e ortopiroxenitos que exi-
bem acamamento Ígneo. Admite-se uma seqüência original de
cumulatos a olivina e piroxênio, seguida por cumulatos de piro-
xênio. Finalmente, a ocorrência de Passa Sete, assim como as
citadas anteriormente, exibe rochas com bandamento mineraló-
gico, compostos por olivina muito serpentinizada, clinopiroxê-
nio e ortopiroxênio. Devido, às semelhanças petrológicas (mi-
neralogia e aspectos texturais) dessas ocorrências, é possível,
por ora, considerar que elas são provenientes de um mesmo even-
to de magmatismo ultramáfico arqueano, amplamente dissemi-
nado por toda a porção meridional do Cráton São Francisco.
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Anorthosite genesis active during Proterozoic time in the
São Francisco craton produced severa I massif-type anorthosites
(Rio Piau, Carapussê, Samaritana) and ofoud-type anorthosites
(Potiraguá) in c10se relations to Transamazonian orogeny (2.0-
1.9 Ga) and Brazilian orogeny (0.7-0.5 Ga) respectively. Diffe-
rent compositional ranges in mineralogical, geochemical, isoto-
pical and structural style are revealed.

Plagioclase, orthopyroxene, clinopyroxene, Fe-Ti oxide and
minor olivine and apatite, composes the Transamazonian massif-
type anorthositic rocks with normative quartz and hyperstene. They

are relatively poor in Sr « 300 ppm), Ba « 250 ppm), Zr « 70
ppm) and variable Rb (4-17 ppm) and Nb (4-12 ppm). The inferred

Sm-Nd extraction age of2.2 Ga and isotopic signature is consistent
with mande derived parental magma oftholeiitic character preda-
ting metamorphic and tectonic pick of Transamazonian orogeny.
Field relationship and petrofabric analysis shows that a transcur-
rent shear zone was able to canalize and transport the anorthositic
masses (crystal mush) to high levei in the crust. The (010) face of
plagioc1ase is now aligned parallel to N-NE regional foliation in
response to regional stress imposed in the crystal mush. The geo-
chemical character ofthe Transamazonian southern Bahia intrusi-
ons is similar to that described for the basaltic rocks associated with
the anorthosite of the Adirondack, and comparable to that of the
Gardar, Greenland. The high Alp/CaO ratios, allied to the Sr va-
lues and p03itive Eu anomalies would be related to supersaturate
high aluminum basalt, yielding nuc1eation and growth of plagioc1a-

se with olivine appearing only as result of low rate of nuc1eation.
From the available data it is concluded that the southern Bahia mas-
sifs are related with a continental rift zone developed within tensio-
nal sites, where the basic melt have resided into the crust.

The Potiraguá anorthosites contain plagioc1ase, olivine, c1i-
nopyroxene, Fe-Ti oxide and apatite with normative olivine and
diopside. They ar plagioc1ase crystal rich in Sr (> 2000 ppm),
Ba (330-1150 ppm), Zr (> 87 ppm) and poor in Rb « 5 ppm)
and Nb (- 5 ppm). These petrological characteristic, the TOMage
of 1.3 Ga and the high negative eNd(-7) suggest that the Potira-
guá massif differs from the other southern Bahia massifs and
preclude any link with Transamazonian anorthosites. This mas-
sif lies in a specific geologic situation. It is the only intrusion
showing direct field relations with alkaline, chief1y syenitic ro-
cks. The parental magma is exceptionalIy alcalic in nature and
can be produced by partial fusion oflower crust or upper mantle
with some degree of crustal contamination. Potiraguá intruded
granulitic terrenes anterior to development of a sinistral N-NW
shear zone ofBrazilian age causing fragile subsolidus deforma-
tion in anorthositic rocks. Petrofabric of these anorthositic ro-
cks appears to be formed by internal dynamics ofmagma cham-
bers and not modified by subsequent deformation.

The above observation emphasize the tholeiitic character of tran-
samazonian anorthosite, alcalic nature ofPotiraguá anorthosite and
the importance of strike slip shear zone as excellent setting to em-
placement of anorthositic rocks in the high levei of the crust.
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GEOLOGIA ECONÔMICA DO SILL DO RIO JACARÉ, BAHIA, BRASIL
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o Sill do Rio Jacaré abriga três tipos de mineralização me-
tálica hospedados em camadas de óxido de ferro, titânio e vanádio
e que estão confinadas a dois marcos transicionais. O primeiro é
denominado de Zona de Transição (ZT) e está localizado entre as
Zonas Inferior (ZI) e Superior (ZS) da intrusão. O segundo está
encaixado entre duas sub-unidades da Zona Superior denominadas
de Sub-Zona I e 11,respectivamente. As mineralizações da ZT con-
sistem de minério vanadífero enriquecido em platinóides, enquanto
na transição entre as Sub-Zonas I e 11da ZS ocorre minério vanadí-
fero também enriquecido em platinóides, mas associado com mi-
nério sulfetado de cobre do tipo disseminado.

Titanomagnetita e ilmenita são os minerais de cumulus predo-
minantes nos magnetititos. A magnetita exibe várias texturas de
exsolução de ilmenita dos tipos sanduíche e treliça, além de grãos
de exsolução interna e externa aos grãos hospedeiros de titanomag-
netita. Ocorrem também ulvoespinélio como lamelas de exsolução
na magnetita e hematita como lamelas de exsolução na ilmenita.

Os minerais da ganga são cIinopiroxênio e olivina de cumu-
lus além de cumingtonita, plagioclásio, granada e grafita intergra-
nulares. Minerais do grupo da platina (MGP), sulfetos e arsenie-
tos ocorrem inclusos nos grãos de óxidos e também em fraturas
desses. Os teores de vanádio da magnetita controlam os teores de

Vps em rocha total, caracterizando dois tipos de minério. O pri-

meiro tipo é denominado de minério de alto vanádio, que exibe
grãos magnetita com teores de V20S entre 2,2-4,5% e correspon-
de aos magnetititos de teor médio de 2,2% de pentóxido de vaná-
dio. O segundo tipo consiste de minério com baixo vanádio que
contém magnetita com teores de Vps variando de 0,3 a 2,5%,
enquanto a rocha total exibe concentração de 1,5 a 0,5 % de V20S'
Os magnetititos de baixo teor de vanádio mostram também inter-
valos de 2 a 4 metros de espessura enriquecidos em cobre com
teores de 0,3 a 0,5%. Os dados de quimica mineral e de geoquími-
ca de rocha total indicam que a cristalização tracionada de mag-
netita e ilmenita de cumulus comandou o enriquecimento em co-
bre no líquido intercumulus por ser o mesmo incompatível com
silicatos e com os óxidos de Fe-Ti-V.

O minério de ferro magnético do Si!! do Rio Jacaré exibe as-
pectos petrográficos que permitem caracteriza-Ios como um de-
pósito do tipo estratiforme, formado por camadas de minerais de
cumulus que, a exemplo de outros complexos máfico-ultramáfi-
cos conhecidos na literatura mundial, sotreram modificações pós-
cumulus. Essas modificações envolveram reações de oxi-exsolu-
ção e redução dos óxidos, que não alteraram significativamente o
padrão de distribuição do ferro, titânio e vanádio. As reações de
oxi-exsolução e redução ocorreram durante o resmamento dessas
associações através de trocas de elementos do tipo inter-óxidos.

GEOLOGIA E PETROLOGIA DO SILL ESTRATIFICADO DO RIO JACARÉ-MARACÁS-BAHIA

Reinaldo S. C. de Britol, Ariplinio A. Nilson2, Mareio M. PimenteP e Simone M. GIOIA2
ICPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-AS;2Instituto de Geociencias -UnB rscdebrto@bol.com.br

O Sill do Rio Jacaré - S.R.J. é uma intrusão acamadada hos-
pedada nas vulcânicas basáltico-andesíticas e vulcanossedimen-
tares da Formação Mirante que correspondem à Unidade Média
do Grupo Contendas-Mirante, Na parte sudoeste do Estado da
Bahia. O S.R.J tem a extensão de 70 Km e largura média aflo-
rante de 1,2 Km, com direção N 100Ee mergulho entre 50° a 70°
graus para SE. O S.R.J. foi deformado e metamorfizado junto
com suas encaixantes. As relações de contato indicam que o
S.R.J. é sin-vulcânico e associado à sedimentação e vulcanismo
de ambiente continental.O S.R.J foi dividido em duas zonas prin-
cipais: Zona Inferior, com espessura média de 300m e Zona
Superior, com espessura de 600 a 1.000m. Entre as Zonas Supe-
rior e Inferior ocorre uma Zona de Transição (ZT) formada por
rochas acamadas e vari-texturadas. A Zona Inferior é constituí-
da por gabros maciços de grã média. A ZT é formada por cumu-
latos ultramáficos de olivina, clinopiroxênio e magnetita, modal
e gradacionalmente acamadados com cumulatos máficos cons-
tituidos de plagioclásio e cIinopiroxênio. As rochas vari-textu-
radas são gabros de grã média a grossa que contém inclusões de
gabros de granularidade fina em forma de sills, pelos e autóli-
tos, interpretadas como mistura mecânica e hibridização de mag-
mas. A Zona Superior I exibe micro-acamadamento rítmico de
gabro, piroxenito e magnetita-piroxenito, ferrogabro e anortosi-
tos com magnetita. A Zona Superior 11é leucogabróica de grã
média a grossa e grada a anortositos. Os clinopiroxênios são de
baixo alumínio (A1203 entre 0,3 a 1,5%) variando de
Di50<Di<90% e En 41-25%. Os ortopiroxênios correspondem
a ferrohiperstênio (Wo<5% e En<60%). As olivinas têm com-
posições de Fossa F042.Os anfibólios estudados foram classifi-
cados como ígneos e metamórficos. Os tipos metamórficos são

cálcicos (Ca> 1,5 e Ca+Na>2), exibindo um trend contínuo des-
de magnésio-hornblenda a ferro-tschermakita. Os anfibólios
de origem ígnea têm composição de pargasita a Fe-hastingsita
e textura intercumular. Os óxidos de Fe- Ti-V mostram varia-
ções nas proporções molares de membros finais das soluções
sólidas magnetita" (X'usp<lO%) e ilmenita" (X'ilm> 90%).
As rochas vulcanicas e as de bordo são toleítos magnesianos
silicosos (SHMT) com padrões de ETRL fracionados em rela-
ção aos ETRP. Os cumulatos ultramáficos mostram anomalias
negativas de Eu e discretos enriquecimentos de ETRP em rela-
ção a ETRL Os cumulatos máficos são enriquecidos em ETRL
e têm anomalias positivas de Eu. A ZS mostra forte enriqueci-
mento de ETRL e anomalia positiva de Eu. O S.R.J. exibe trends
gerais decrescentes e crescentes de feldspato normativo e #Fm,
respectivamente, no sentido do topo da intrusão. A sistemática
isotópica de Sm-Nd forneceu uma idade de 2,841::1:68Ma,com
INiT)=-1.3 e MSWD=6.8. O método Rb-Sr produziu uma ida-
de de 2,757:!:187Ma (Ro= 0.70491::1:0.0007),(MSWD=1.5). O
metamorfismo de fácies anfibolito e deformação foram data-
dos pelos métodos Sm-Nd e Rb-Sr em tomo de 2,1 a 1,8 Ga,
(Ciclo Transamazônico). INiT) e Sr (o) evoluíram simpatéti-
camente às variações cripticas dos minerais e de rocha tota1.A
nível geodinâmico sugere-se que uma pluma do manto intera-
giu com um rift intracontinental há 2.85 Ga. colocando mag-
mas basálticos do tipo SHMT em câmaras magmáticas rasas.
Sills e derrames se interdigitaram com a sedimentação da ba-
cia. Um modelo de mistura de magmas, com assimilação de
encaixantes e fracionamento magmático foi utilizado para ex-
plicar a diferenciação da intrusão e as mineralizações obser-
vadas.
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A SEQÜÊNCIA Ul TRAMÁFICA-MÁFICA ACAMADADA RIBEIRÃO DOS MOTAS (cRÁ TON SÃO FRANCISCO
MERIDIONAL): CARACTERíSTICAS GEOQuíMICAS E PETROGENÉTICAS GERAIS

Maurício Antônio Carneiro!; Irneu Mendes de Carvalho Junior!; Jacques Moutte2
!DEGEO/EM/UFOP; 2Ecole des Mines de Saint Etienne/França

A scqüência ultramáfica-máfica acamadada Ribeirão dos
Motas (SARM) aflora nos domínios do Cráton São Francisco
Meridional (CSFM), na região centro-sul do Estado de Minas
Gerais. As rochas da SARM exibem feições metamórficas bas-
tante claras, como é o caso da serpentinização das olivinas, da
presença de clinocloro, da recristalização de ortopiroxênios e
do desenvolvimento de uma trama nematoblastóide de anfibóli-
os. A sua principal paragênese metamórfica é representada por
ortopiroxênio :1::olivina :1::Mg-hornblenda:1::Mg-Al-espinélio,
sugestiva de condições da fácies anfibolito superior. Sobre essa
paragênese desenvolve-se uma outra, de características retro-
metamórficas, formada por serpentina:1:: talco:1:: magnetita. Con-

tudo, é possível identificar ainda, nessa seqüência, a presença
de rochas com características ígneas preservadas tais como: cris-
tais euédricos de ortopiroxênio e olivina, acamamento ígneo e
texturas relícticas do tipo cumulus. Petrográfica- e geoquimica-
mente as rochas da SARM podem ser enquadradas em seis gru-
pos principais, assim designados: Grupo 1 - metaperidotito con-

tendo espinélio; Grupo 2 - meta-olivina-piroxenito contendo es-
pinélio; Grupo 3 - metapiroxenito contendo espinélio; Grupo 4 -
metapiroxenito; Grupo 5 - meta-piroxênio-hornblendito; Grupo
6 - metagabro/metagabronorito. Utilizando-se dos conteúdos de

MgO, AlP3' Fep/ como indicadores da evolução magmática
da SARM é possível vislumbrar um processo magmático preté-
rito onde as rochas do Grupo 1 seriam as mais primitivas, scgui-
das pelas rochas dos Grupos 2 e 3. Essa evolução magmática
está representada nas rochas em questão pela diminuição moda I
de minerais ferro-magnesianos pouco silicatados (principalmente
a olivina) e ao aumento modal de minerais ferro magnesianos
mais silicatados (piroxênios). Contudo, as rochas dos Grupos 4
e 5 mostram evidências de uma evolução magmática algo dis-
tinta, sugestiva de uma influência particular do decréscimo do
MgO no decorrer das etapas de cristalização do magma. Final-
mente, as rochas do Grupo 6, ao que tudo indica, evoluem a
partir do magma residual gerado a partir da cristalização das
rochas do Grupos 4 e 5. Particularmente, essa evolução magmá-
tica está marcada por uma redução dos conteúdos de SiO, e MgO
no magma em questão. Resultados geocronológicos Sm-Nd, pre-
liminares, posicionam no Neoarqueano a cristalização magmá-
tica da SARM e, também, a sua paragênese metamórfica princi-
pal. Finalmente, a existência de outras ocorrências de sequênci-
as acamadadas similares à SARM são indicativas de um amplo
e vigoroso magmatismo ultramáfico-máfico Neoarqueano no
âmbito do CSFM.

ENXAMES DE DIQUES MÁFICOS DO SETOR SUL DO cRÁ TON
DO SÃO FRANCISCO - MG/BRASll

A.O. Chaves, (chavesao@brhs.com.brJI; J.M. V.Coutinho 1; E.M.Piccirillo1; A.De Min1; J.M. Correia J.M. Neves3;E. BUal4

11G- USp;l Univ. Trieste-Itália;3CDTN;4 EM SE-França

No sul do Cráton do São Francisco, seis manifestações de
magmatismo básico, na forma de enxames de diques, registram
importantcs eventos geológicos regionais.

O enxame mais antigo, E 1, possui corpos NW no extremo-
sul da região. São toleítos/andesitos basálticos (Mg#75-70) com
pronunciado fracionamento de ETRL vs. ETRP, La/YbCN3,5-
6,5, Zr/Y 2,5-6,0, Zr/Nb 31,0-39,0 e alto Cr (500-2500ppm).
Com 2658:1::44Ma (Sm-Nd, '43Nd/'44Ndi 0,50916, Pinese, 1997),

eNi2,65 Ga) -0,6 a -2,5 e ToM(Nd) 2,72-3,00, marcam o final
do evento tectono-magmático Rio das Velhas.

Os diques E2 irradiam NW, W e SW de uma fonte a leste da
região. A sua idade não é radiometricamente conhecida, mas
presume-se estarem relacionados ao evento extensivo gerador
da bacia Minas, na transição Arqueano-Paleoproterozóico. São
toleítos/andesitos basálticos (Mg#40-60; Cr 30-150ppm; Zr/Nb
8,5-19,0; Zr/Y 4,0-10,0) e mostram fracionamento de ETR (La!

YbCN4,0-9,0).
Os diques E3 (NNW), de intrusão e deformação relaciona-

das à zonas de cisalhamento transcorrente, são anfibolitos com
sheared margins. Um dique E3 não cisalhado foi datado em
2189:1::45 Ma (isócrona interna Rb-Sr, 87Sr/86Sri0,702027) - iní-
cio da fase orogenétíca transamazônica regional. São basaltos
toleíticos (Mg#35-55, Cr 80-290ppm) de altas Zr/Nb (12,0-24,0),
baixas Zr/Y (1,3-5,3) e (La/Yb)CN(I,0-3,5). Sua fonte enrique-
ceu nas razões Rb/Sr e Sm/Nd relativamente à "Terra Global"
(TG). eNd(2,2 Ga) são -0,5 a -1,0 e TOM(Nd) 2,65-3,08 Ga.

A intrusão dos diques E4 (N50-60W) ocorreu por fratura-
mento magmático a partir de fonte à NW da região, com fluxo

horizontal NW@SE. Seus 1740:!:54 Ma (Rb-Sr, 87Sr/86Sr, 0,70562,

devida à assimilação crustal durante colocação do magma) as-
semelham-se aos 1714:1::5 Ma (U-Pb, Silva et aI., 1995) de dique

da região e marcam a Tafrogênese Estateriana - fissão do paleo-
continente Atlântica. São andesitos basálticos (Mg#25-55; Cr
5-150ppm; Zr/Nb 10,0-31,0; Zr/Y 4,0-7,0) com fracionamento

de ETR (La/YbcN 2,5-7,0) e sua fonte é enriquecida na razão
Rb/Sr e empobrecida em Sm/Nd vs. TG. eNd(1,7 Ga) são -0,2 a-
2,5 e ToM(Nd) 2,13-2,58 Ga.

Os diques E5 (N60-70E) e os contemporâneos do Espinhaço
Meridional (906:1::2Ma, U-Pb - Machado et aI., 1989 e 984:1:110
Ma, Sm-Nd, 143Nd/144Nd0,511355) registram a Tafrogênese To-
niana - quebra do paleoc~ntinente Rodínia. Únicos com anomali-
as positivas de Eu (Eu/Eu*I,03-1,06), têm fonte à NE da região,
enriquecida na razão Rb/Sr e empobrecida em Sm/Nd vs. TG. CNd
(0,9 Ga) são -0,3 a -1,0 e TOM(Nd) 1,44-1,62 Ga. São basaltos

toleíticos (Mg#35-45; Cr 55-90ppm), com altas (La/Yb)CN (10,0-
15,0) e Zr/Y (10,0-18,0). Os E5 não cortam o Grupo Bambuí.

Os diques E6 (NW-SE) são inferidos ao Mesozóico (qucbra
do Gondwana) pelas similaridades com diques do Espinhaço
Meridional e Lavras, de 120-220 Ma (K-Ar - Dussin, 1994; Sil-

va et aI., 1995; Pinese, 1997). São andesitos (Mg#20-30; Cr 35-
110ppm; Zr/Y 8,0-10,0; Zr/Nb 14,0-16,0) com maior fraciona-

mento de ETRL vs. ETRP (La/YbcN6,0-7,0).
Os enxames derivam de fontes mantélicas distintas e, desde

tempos neoarqueanos, houve participação de um manto compo-
sicionalmente heterogêneo (componentes litosféricos) na gêne-
se dos toleítos inve!>tigados.
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PETROlOGIA DOS DIQUES MÃFICOS DA REGIÃO DE CRIXÁS -
GOIÃS, PORÇÃO CENTRO-OESTE DO ESTADO DE GOIÃS.

Paulo César Corrêa da Costa, Vicente A. V Girardi e Wilson Teixeira
Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo

A região situada entre as cidades de Goiás e Crixás pertence
ao maciço de Goiás e está intensamente cortada por diques má-
ficos verticais a subverticais. Trabalhos prévios acerca destes
diques foram efetuados por Girardi et ai. 1992, Kuyumjian 1992,
Tomazzoli 1997 e Tomazzoli & Nilson 1999. Este trabalho tem
por finalidade contribuir com o avanço dos conhecimentos pe-
trológicos, geoquímicos e petrogenéticos dos diques máficos
desta região.

O magmatismo máfico fissural em estudo é constituído por
diques de diabásio, metabasito e anfibolito que afioram no seg-

mento crustal do maciço de Goiás. Os litotipos dia básicos exi-
bem texturas ofitica a subofitica e intercrescimento granofirico.
São constituídos essencialmente por plagioclásio, orto e clino-
piroxênio e hornblenda em pouca quantidade. Os minerais aces-
sórios são biotita, apatita, zircão e opacos. Os metabasitos têm
textura granoblástica e são constituídos por anfibólio, plagio-
clásio, quartzo e eventualmente piroxênio. Como acessórios têm
biotita, apatita, zoizita e opacos. E os litotipos anfibolíticos apre-
sentam texturas granonematoblástica. São constituídos essenci-
almente por hornblenda, plagioclásio e quartzo. Como minerais
acessórios têm-se apatita, zoizita, zircão e opacos.

Composicionalmente, os três litotipos máficos (diabásio,
metabasito e anfibolito) possuem afinidades toleíticas. A maio-
ria deles classificam-se como basaltos. Apenas os diabásios apre-
sentam uma ligeira variação composicional para andesitos ba-
sálticos. A análise dos diagramas de variação para elementos
maiores e menores, assim como, a interpretação dos diagramas

de elementos terras raras e multi-elementares mostraram ten-
dência e padrão geoquímico semelhante entre os diques meta-
básicos e anfibolíticos, porém, distinto para os diques de diabá-
sio. Os dados isotópicos disponíveis até o momento, não fome-
cerm isócronas, entretanto, indicaram valores das razões inici-
ais de 87Srj86Sr(Sr) e 143Ndll44Nd(Nd). Para os diques de diabá-
sio apresentaram ampla variação do Sr; (0,70387-0,71664) e es-
treita variação na razão inicial Nd; (0,511490-0,512238). Os di-
ques metabásicos com pouca variação do Sr; entre (0,70548-
0,70956) e do Nd; (0,512488-0,512614). Já os diques anfibolíti-

cos a razão inicial Sr; varia amplamente entre (0,70651-0,72059)
e, com razào inicial Nd; entre (0,511749-0,512538). Análises
40Arp9 Ar encontram-se em andamento; o resultado preliminar

em uma amostra de diabásio forneceu uma idade de 2.457 :!: 9
Ma para esse dique.
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NíQUEL DA FAZENDA MIRABELA

José Carlos Cunha; Raymundo Wilson Santos Silva; Antônio Marcos Vitória de Moraes - CBPM

A Fazenda Mirabela está localizada no município de Itajibá,
6 km a sul da cidade de Ipiau, 130 km a NW de Ilhéus e 350 km
a SW de Salvador. A região dispõe de boa infra-estrutura com
estrada asfaltada, energia elétrica e água disponível. A cidade de
Ipiau dispõe de ótima urbanização, hospitais, colégios, bancos e
adequada rede de serviços.

Desde os anos oitenta o corpo da Fazenda Mirabela tem sido
objeto de investigações minerais por empresas nacionais e es-
trangeiras. Em 1988 a CBPM mapeou em detalhe o corpo máfi-
co-ultramáfico da Fazenda Mirabela tendo definido muito bem
a sua estratigrafia e o posicionamento de suas mineralizações
sulfetadas na sua seção estratigráfica. De 1998 a 2000 a CBPM
desenvolveu no âmbito deste corpo exploração geoquímica de
solo e 2000 metros de sondagem exploratória distribuídos em
41 furos visando à avaliação preliminar de suas mineralizações
de níquel (Ni), cobre (Cu) e platinóides (EGP). Os dados e re-
sultados destes programas de exploração confirmam a existên-
cia e indicam o potencial de reservas das mineralizações inves-
tigadas.

O corpo da Fazenda Mirabela é um corpo máfico-ultramáfi-
co, intrusivo e estratificado, de natureza toleiítica. Possui o arran-
jo de um lacólito, exposto no terreno com uma forma ovalada,
com uma área de aproximadamente 9 km2.Está repartido em duas
zonas estratigráficas: uma inferior, máfico-ultramáfica, constituí-
da, da base para o topo, por dunitos, peridotitos, piroxenitos e
melanogabros; e uma zona superior constituída essencialmente
por gabros e anortositos. As encaixantes regionais do corpo da

Fazenda Mirabela são rochas granulíticas do Bloco Jequié.
As mineralizações de níquel com cobre, cobalto e platinói-

des associados, no corpo da Fazenda Mirabela são de dois tipos:
Mineralização LaterÍtica e Mineralização Sulfetada.

A Mineralização Lateritica é superficial e se relaciona com
o perfil de intemperismo e a topografia do corpo máfico-ultra-
máfico. Compreende um horizonte superior, constituído exclu-
sivamente por solos lateriticos (argilo-minerais de óxidos de fer-
ro), chamado minério oxidado; e um horizonte inferior repre-

sentado por argilas verdes gamieriticas e a rocha ultramáfica
profundamente decomposta (o saprólito), que é denominado de
minério silicatado.

Na Fazenda Mirabela estão presentes dois tipos de minério
de níquel: o LaterÍtico (oxidado e silicatado), que é predomi-
nante, e o Sulfetado, que é pouco expressivo. O Minério Late-
rítico (oxidado e silicatado) foi quantificado com uma reserva
global de 54,723 Mt com 0,783%Ni, correspondendo a 428.713t
de níquel metálico contido. Desta reserva, 30,187 Mt eqüiva-
lem a um minério lateritico na maior parte silicatado, com o teor
de corte de 0,5%Ni e o teor médio de 0,99%Ni (298.852t de Ni
contido). O Minério Sulfetado possui recursos estimados de 18
Mt com -0,5%Ni e 0,2%Cu (90.000t de Ni e 36.000t de Cu
contidos ).

Os Recursos/Reservas de níquel preliminarmente avaliados
na Fazenda Mirabela abrem boas perspectivas para o seu apro-
veitamento econômico, que é favorecido pelas boas condições
de infra-estrutura da região.
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AS RELAÇÕES DE FASE SUBSOLlDUS NAS TITANOMAGNETITAS DAS ROCHAS RICAS EM ÓXIDOS DE FE-
TI DOS MACiÇOS GABRO-ANORTOsíTICOS DO SUL DA BAHIA.

Manoe! Jerônimo M. Cruz; Rosenilda de Jesus da Silva; Instituto de Geociências
UFBAjeronimo@ujba.br

No Cinturão Granulítico do Sul da Bahia, posicionado entre os
limites crustais do Bloco de Jequié e do Cinturão da Costa Atlânti-
ca, é conhecido um rosário de pequenos maciços ígneos, de forma
elíptica, orientados segundo o eixo maior na direção NE/SW, for-
mados predominantemente por rochas gabro-anortosíticas. Via de
regra, os corpos são ornados por uma guirlanda irregular de rochas
constituídas por minerais óxidos de ferro-titânio onde, ocasional-
mente, figuram importantes teores de vanádio.

Do ponto de vista da geoquímica, as litologias ricas em mi-
nerais ferro-titanados são interpretadas como um dos produtos
da separação acumulativa bipartite do líquido magmático pa-
rental, cujos produtos de uma lado geraram a fase férrica e o
segundo polo da a separação gravitacional é de natureza alumi-
nosa e deu origem às rochas anortosíticas.

Os dados da química mineral sobre geotermômetros piroxê-
nicos aplicados através dos resultados de análises pontuais de
microssonda eletrônica sob litologias dos diversos maciços têm
apresentado valores de equilíbrio químico na ordem de 850°C e
750°C, estes últimos atribuídos ao metamorfismo retrógrado.

As rochas gabróicas férricas são constituidas predominan-
temente de ilmenita e titanomagnetitas, com texturas de desmis-

turação de solução sólida. Análises destas fases mostram que o
hospedeiro é magnetita-ulvoespinélio e as lamelas de exsolução
são ilmenita (010) e ocasionalmente espinélio (hercinita (101)).
Aplicação de geotermômetros sobre os pares de minerais de
óxidos de ferro-titânio têm apresentado resultados de equilíbrio
químico de ordem inferior aos resultados dos geotermômetros
piroxênicos, da ordem de 500 a 550°C.

Resultados experimentais mostram que sob temperaturas aci-
ma de 500°C a solução sólida dos minerais magnetita-ulvoespiné-
lio (hercinita) é completa. As texturas encontradas nas rochas ferro-
titanadas associadas aos corpos gabro-anortosíticos do Sul da Bahia
indicam que elas encontraram equilíbrio térmico sob condições sub-
solvus, a temperaturas inferiores as das rochas anortositicas.

Pode-se concluir também que o ponto de cristalização em con-
dições térmicas inferiores das rochas ferro-titanadas em compara-
ção com rochas gabro-anortosíticas cosanguineas, forneceriam con-
dições para a difusão destes materiais através de zonas abertas nas
rochas encaixantes. Desta forma aventa-se a explicação da presen-
ça de apófises e/ou corpos irregulares, decimétricos, de rochas fer-

ro-titanadas, aparentemente difusos, como diques encaixados nas
rochas de alto grau metamórfico, fácies granulito.

ROCHAS MÁFICAS INTRUSIVAS : UMA DAS POSSíVEIS FONTES DE ENXOFRE NO MINÉRIO DE FERRO

NAS MINAS DO COMPLEXO TAMANDUÃ, QUADRILÁTERO FERRíFERO, MINAS GERAIS

Roseli A. Ferreiral; Marcos T.F Suital; Teófilo A. V/eira2;I. Departamento de Geologia, Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP), 2. Minerações Brasileiras Reunidas (MBR).

Estudos em andamento na Mina Tamanduá da MBR, locali-
zada a oeste do Quadrilátero Ferrifero (QF), Minas Gerais, vi-
sam determinar as variáveis geológicas que afetam a liberação
de enxofre ("LS") a partir dos minérios de ferro, o(s)
mecanismo(s) de circulação do enxofre na área e onde se encon-
tra o enxofre - adsorvido, absorvido ou como mineral - seu grau
de liberação (caso forme mineral) e se há uma tendência do en-
xofre de concentrar-se nos finos e propor um modelo de "LS"
para a mina. O "LS" é uma quantidade de enxofre liberada como
H2S no processo de redução de minérios de ferro. A mina Ta-
manduá situa-se no flanco leste do Sinclinal Moeda e sofreu
uma deformação compressiva em duas fases (DI e D). A fase

DI' responsável pela estruturação do Sinclinal Moeda e o Sin-
forme Tamanduá, ocorreu em regime dúctil gradacional à defor-
mação de menor magnitude, de caráter dúctil-rúptil (D) que é
fase tardia do evento compressional EI(Zavaglia, 1995). Na mina
ocorrem quartzitos, filitos e "bif's" (itabiritos e corpos de hema-
tita porosa, foliada e compacta), que estão deformadas por DI e
D2e rochas intrusivas máficas (diabasóides) que cortam as ro-
chas anteriores. Estes diques têm direção geral NE/SW, mergu-
lham 40-60° para SE e associam-se a grandes falhas, preenchen-
do fraturas distensivas.

As rochas máficas intrusivas contêm pirrotita, pirita e cal-
copirita disseminadas, e também magnetita alterada para hema-
tita. A pirrotita possui borda corroída, núcleo consumido e está
contornada pela foliação. A pirita ocorre inclusa na pirrotita e
também como cristais euédricos disseminados pela matriz. A
calcopirita aparece raramente na rocha e exibe cristais anédri-

cos de granulação muito fina (0,04mm). Estes sulfetos estão al-
terados em, ao menos, dois estágios, com suas superficies ata-
cadas pela percolação de fluidos metamórfico-hidrotermais, e,
após, pela circulação de águas meteóricas, com possível altera-
ção e migração aquosa do enxofre como sulfatos para os corpos
de minério. Os aspectos acima descritos, estudos geometalúrgi-
cos preliminares e o fenômeno de alta "LS", na redução meta-
lúrgica direta dos minérios de ferro, mostram que o "LS" é in-
fluenciado por feições geológicas tais como: os minérios de fer-
ro mais próximos das intrusivas máficas; os mais porosos; os da
zona de alteração supergênica (hematitas superficiais), localiza-
dos acima do lençol freático e relacionados a óxidos hidratados;
e, os corpos associados a zonas de falhamento/cisalhamento (com
poros idade e permeabilidade secundárias), Zavaglia (1997). Es-
tas intrusivas máficas, principalmente, são sugeri das como uma
das possíveis fontes do enxofre que, por dissolução e remobili-
zação supergênicas, contaminaram os corpos de minérios de ferro
que apresenta alta liberação.
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CARACTERIZAÇÃO MINERAlÓGICA DE MINÉRIOS DE NíQUEL

Edi Mendes Guimarães; Sara Lais Rahal Lenharo; Humberto Alcântara Ferreira Lima.
Instituto de Geociéncias -UnB.

A composição mineralógica de minérios de niquel (gamieríti-
co e oxidado) é de vital importância no seu beneficiamento. Isto
porque minérios gamieríticos são constituídos de filossilicatos

(argilominerais portadores de níquel), que embora possam apre-
sentar composições químicas semelhantes podem ter comporta-
mentos completamente diferentes no processo de beneficiamen-
to, dependendo da estrutura mineral e da posição dos cátions na

rede cristalina (tetraédrica, octaédrica ou intercamada). Estudos
desenvolvidos nesses minérios objetivaram caracterizar os diver-
sos tipos de minério (portadores de níquel), com ênfase para os
filossilicatos, suas variações composicionais e estruturas; assem-
bléia mineralógica; e, através desses parâmetros, classificar o
minério de níquel e identificar possíveis causas na recuperação
dos mesmos. Para tal foram efetuadas análises químicas, análises
por di fração de raios-X (DRX), termogravimétricas (ATG), por

microssonda eletrônica de varredura (MEV) e microssonda ele-
trônica (MS) de amostras provenientes de 5 jazidas, representati-
vas de 2 grupos maiores - gamierítico e oxidado- subdivididos
em 6 grupos. A composição modal da amostras confirma que os
argilominerais niquelíferos são os principais constituintes dos
minérios gamieríticos, enquanto a caulinita aparece nos minérios
oxidados. Nestes últimos, o Ni está contido principalmente nos
óxidos Ihidróxidos de ferro e no asbonalo, os quais constituem os
minerais predominantes dessas amostras.

Os argilominerais niquelíferos apresentam composição e
estruturas distintas, conforme demosntrado pelas análises de
DRX e MSE. Dentre esses minerais, predomina a Nontronita,
seguida pela Sapronita e subordinadamente pela Serpentina e

finalmente minérios do sub-grupo do Talco. A Nontronita, de
composição dioctaédrica e férrica tem conteúdo de AI bastante
variável e levemente maior que o da esmectita trioctaédrica, a
qual apresenta alto conteúdo em Mg. A discrep6ancia na soma
dos cátions dos octaedros de ambas as esmectitas, bem como a
variação nas cargas indicam a presença de minerais interestrati-
ficados e/ou cristalitos de óxidos associados. A Serpentina é o
conjunto de composição mais homogênea em cada um dos de-
pósitos. Inesperadamente, essa espécie mineral encontra-se pre-
servada em alguns minérios oxidados apresentando inclusive
moderados conteúdos de Ni. O Talco esta presente em todos os
depósitos como constituinte traço. Na amostra com maior teor
de Ni, dentre todas as estudadas, o mineral com maior teor de Ni
é o Talco. Aparentemente posicionado no sítio octaédrico e mos-
trando teores amplamente variáveis em cada uma das espécies
de argilominerais, o Ni apresenta, por vezes, valores anormal-
mente elevados. Eventuais variações variações no comportamen-
to químico durante o beneficiamento dos argilominerais nique-
líferos podem ser atribuídas às suas características estruturais
com relação à distribuição dos cátions nos sítios tetraédricos,
octaédricos e de intercamada, com conseqüente variação das
respectivas cargas estruturais. Neste contexto, as espécies mi-
nerais do subgrupo do Talco são mais estáveis na manutenção
da sua estrutura octaédrica que abriga o Ni. A variação química
entre os vários tipos de minério em um dos depósitos - Córrego

da Fazenda- é pequena, enquanto que nos demais se observa
maior heterogeneidade. No entanto, no geral, os vários tipos de
minérios apresentam distribuição química semelhante.

ASPECTOS GEOQuíMICOS DO MAGMATISMO BASÁlTICO DA CHAPADA DIMANTINA, BAHIA, BRASil

A. B. Menezes LeafI; A. V.A. Girardj2; L. R. B. LeafI; J. F. Santos3; V. Oliveira3; D. C. Brito3; c.s. Cruz Jr3
IUniversidade Federal da Bahia-Instituto de Geociéncias- Pós-Graduação em Geoquímica e Meio Ambiente - Rua Barão de
Geremoabo, s/n - Federação angelab@ujba.br; lrogerio@ujba.br; 2Universidade de São Paulo - Instituto de Geociéncias - Rua
do Lago. s/n - Butantã- girardi@usp.br; 3Alunos de Iniciação Científica - Universidade Federal da Bahia

O magmatismo basáltico da Chapada Diamantina, Bahia,
Brasil compreende rochas sob a forma de diques e "sills" asso-
ciadas ao embasamento gnáissico-migmatítico arqueano dos
Blocos do Gavião e Paramirim e aos Grupos Rios do Remédio,
Paraguaçú e Chapada Diamantina pertencentes ao Supergrupo
Espinhaço (SgE), de idade mesoproterozóica.

Os diques máficos associados ao embasamento possuem di-
reções predominantemente NNE e EW, enquanto que aqueles per-
tencentes ao SgE orientam-se preferencialmente NllO-N140 e
subordinadamente N90 e N40-50. Petrograficamente os diques
máficos do embasamento apresentam-se com coloração cinza, iso-
trópico, granulometria fina a média constituído essencialmente
por plagioclásio e piroxênio e subordinadamente por minerais
opacos, homblenda (bordas do piroxênio), biotita, apatita, quart-

zo e zircão. As rochas máficas associadas aos metassedimentos e
metavulcânicas dos Grupos Rio dos Remédios, Paraguaçu e Cha-
pada Diamantina apresentam indistintamente como diques e "si-

lls", as quais compreendem dois grupos distintos de rochas: o pri-
meiro, denominado de G I, apresenta-se com coloração cinza es-
verdeado, granulometria média a grossa, texturas blasto subofiti-
ca a blasto ofitica constituído predominantemente por plagioclá-
sio (saussuritizado e sericitizado) e anfibólio, tendo como acessó-
rios piroxênio (núcleo dos anfibólios), biotita, quartzo, opacos,
zircão, esfeno e apatita e, o segundo (G2) apresenta coloração

cinza, granulometria fina a média, textura ofitica a sub-ofitica
composto dominantemente por plagioclásio e piroxênio e anfibó-
lio, biotita, opacos, apatita e zircão como acessórios.

As rochas máficas associadas ao embasamento e ao SgE (G I
e G2) caracterizam-se por constituir dominantemente por rochas
de natureza básica que se situam no intervalo de 6,13 - 8,09%
(embasamento) e 5,45 -10,77% (SgE) de MgO e48,79-51,76%
(embasamento) e 45,60 --49,48% (SgE) de SiOr As rochas máfi-

cas do embasamento e do SgE (G I e G2) foram classificadas como
basalto toleítico a andesi-basalto seguindo o trend da suite toleíti-
ca do Hawai, mostrando um leve enriquecimento em FeOt em
relação ao MgO. De modo geral, os diferentes conjuntos apresen-
taram nítidas variações composicionais dos elementos maiores
com a evolução magmática, ou seja, com o decréscimo do mg#,
houve diminuição de AI2O

3'
CaO, Cr e N i, aumento de FeOt, TiO

2'
P20S' Nap, ~O e dos elementos incompatíveis (EI). Observa-se

também uma correlação positiva entre Zr e os EI demonstrando
razões Zr/EI semelhantes para as rochas máficas do embasamen-
to e do SgE. Em relação aos elementos terras raras (ETR) as ro-
chas máficas dos diferentes conjuntos apresentam padrões de ETR
muito semelhantes, apresentando ETRL (leves) médio a fortemente
enriquecidos em relação aos ETRp (pesados).

Agradecimentos: CADCT/SEPLASNTEC-BA, FAPEX (n°
97/00640-5), CBPM
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COMPOSIÇÃO DAS OLlVINAS NOS CORPOS MÁFICO-ULTRAMÁFICOS DA
SUíTE INTRUSIVA CATETÉ - SUL DO PARÁ:

IMPLICAÇÕES PETROLÓGICAS E METALOGENÉTICAS

Edésio.MB. Macambira, 1 e C.F Ferreira Filho2
lCPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-BE mabr@cprmba.gov.br
2 Instituto de Geociências - Universidade de Brasília

A Suíte Intrusiva Cateté (SIC) localiza-se na região sudoes-
te da Província Mineral de Carajás, na porção central do Escudo
Brasil Central e no contexto geocronológico da Província Ama-
zônia Central. Está constituída por uma dezena de corpos máfi-
co-ultramáficos, acamadados, anorogênicos e intrusivos em ro-
chas arqueanas do Complexo Xingu (gnaisses e migmatitos),
Grupo São Felix (seqüências metavulcano-sedimentares) e do
Granito Plaquê (granitóides sincolisionais). Os corpos da SIC
apresentam-se alongados e aproximadamente, segundo as dire-
ções N-S e E-W, obedecendo aos principais trends estruturais.
São constituídos essencialmente, da base para o topo do empi-
Ihamento estratigráfico, por serpentinitos (peridotitos), piroxe-
nitos e gabros. Esses corpos podem ser divididos em três tipos:
Serra da Onça, Serra do Puma e Serra do Jacaré, os quais, apre-
sentam distintos padrões de fracionamento e consequentemente
estão relacionados a independentes câmaras magamáticas.

Análises por microssonda realizadas em olivinas provenien-
tes dos três tipos demonstram, para os exemplares mais forsteriti-
cos, valores de Fo = 93 para a Serra do Jacaré; Fo = 92, para a
Serra da Onça e Fo = 88, para a Serra do Puma. Estes resultados
indicam composições muito primitivas para o magma parental
que originou as rochas da SIC. Correlacionando-se os teores de
Fo das olivinas mais primitivas da Suíte Cateté verifica-se que
são semelhantes aos obtidos em olivinas dos complexos de Great

Dyke- Zinbabwe(Fo= 92) e Niquelândia- Brasil(Fo= 93).
A variação dos teores de Fo das olivinas, ao longo do empilha-

mento estratigráfico dos corpos da Serra da Onça (92-86) e da Serra
do Puma (88-76), demostra a presença de reversões no trend de ITaci-
onamento. Este padrão é muito sugestivo da existência de um pro-
cesso de múltiplas injeções de magrnas primitivos durante a evolu-
ção das câmaras magmáticas que originaram as rochas das serras da
Onça e do Puma. Pode-se ainda concluir que as mencionadas câma-

ras tiveram uma evolução dinâmica em um sistema aberto.
Os resultados da microssonda demonstram que os teores de

Ni são geralmente elevados, sem evidências de empobrecimen-
to extensivo, o que poderia indicar a separação de uma massa
importante de líquido sulfetado. Comparando-se os conteúdos
Ni com os de Fo, observa-se uma forte correlação positiva para
as olivinas da Serra do Puma, sugerindo a ausência de segrega-
ção de fase sulfetada de níquel. A correlação entre Fo e Ni nas

olivinas da Serra da Onça é fraca, sugerindo um empobrecimen-
to desse elemento, não relacionado com o fracionamento mag-
mático. Sob o ponto de vista metalogenético este fato sugere a
saturação em S e formação de sulfetos durante a evolução do
corpo da Serra da Onça. Os resultados corroboram as evidênci-
as de evoluções magmáticas distintas para os diferentes corpos
sugerindo um potencial metalogenético específico para cada
corpo máfico-ultramáfico da Suíte Intrusiva Cateté.

RECURSOS MINERAIS DA ÁREA DO PROJETO PROVINCIA MINERAL DA RENCA-AMAZÔNIA ORIENTAL - BRASIL

E.M.B. Macambira1 e E.L Klein1
lCPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-BE mabr@cprmba.gov.br

O Projeto Província Mineral da RENCA (Reserva Nacional
de Cobre e Associados) abrange uma área de 33.000kmzlocaliza-
da na região limítrofe do NNW do Pará e SW do Amapá. Sob o
ponto de vista geotectônico, situa-se na porção sudeste do Escudo
das Guianas e no contexto geocronológico, na Província Maroni-
Itacaiúnas. Baseado no mapeamento geológico (1:250.000) exe-
cutado pela CPRM foi possivel identificar os seguintes domínios
geofisico-geológicos:Terreno Antigo Cupixi- Tartarugal Grande,
Cinturão Jari e Orógeno Carecuru-Paru. Nesses compartimentos
ocorre uma grande variedade litológica, de idades arqueoprotero-
zóicas, constituída de complexos metamórficos (alto a médio grau),
seqüências supracrustais e corpos magmáticos (orogênicos, pós-
orogênicos e anorogêncos).

A cromita é um dos mais importantes recursos minerais e en-
contra-se hospedada no Complexo do Bacuri, o qual ocorre na ba-
cia do rio Vila Nova. Trata-se de um corpo intrusivo, máfico-ultra-
máfico, acamadado, paleoproterozóico, constituído das zonas Má-
fica Superior, Ultramáfica e Máfica Inferior. A maior concentração
de cromitito está na base da Zona Ultramáfica. Foram delimitados
11 depósitos, com reservas de 9.000.000t e teores de CrZ03 entre 28
e 41 %. São conhecidas anomalias geoquímicas de Cr, a oeste do
corpo do Bacuri, na serra das Coambas e na região do Ipitinga.

As mineralizações auríferas primárias encontram-se associa-
das principalmente aos lineamentos segundo NW-SE, que con-
trolam as seqüências metavulcano-sedimentares, de fácies xisto
verde a anfibolito, do Grupo Ipitinga e da Seqüência Fazendinha.
Subordinadamente, o minério de ouro ocorre hospedado nos gra-

nitóides da Suíte Intrusiva Carecuru. A mineralização encontra-se
em veios de quartzo individuais (ocasionalmente sulfetados), em
sistema de veios e em zonas hidrotermais. O quartzo dos veios
apresenta-se nas formas sacaroidal, maciça leitosa a vítrea e lami-
nada, sendo que estas duas últimas, são compatíveis com o tipo
lode. Na serra do Ipitinga o ouro encontra-se associado a minera-
lização sulfetada de cobre tipo VMS. No rio Vila Nova, em ro-
chas do grupo homônimo, a mineralização aurífera encontra-se
em bandas turmaliníferas e veios de quartzo e na serra das Coam-
bas, em rochas metavulcano sedimentares.

Mineralização sulfetada de cobre, associada a Au e Ag, foi de-
tectada em sondagens na serra do Ipitinga, preferencialmente em
rochas constitui das de quartzo-clorita ou antofilita-cordierita. Essa
ocorrência está relacionada à um corpo eletrocondutor, com> 1Okm
de extensão, espessa sulfetação, o qual ainda não foi pesquisado.

Os depósitos de ferro estão hospedados em seqüências me-
tavulcano-sedimentares dos grupos Vila Nova e Ipitinga; são do
tipo estratiformes constituidos essencialmente de hematita, mag-
netita e canga, associados a formação ferrífera e quartzitos. A
presença de manganês foi observada na Seqüência Serra da Sa-
maúma (rio Iratapuru).

Depósitos e garimpos de cassiterita estão relacionados ao
Granito Waiãpi; anomalias geoquímicas de Sn foram detectadas
na serra do Ipitinga. Garimpos de tantalita foram cadastrados na
serra das Coambas e nos rios Cupixi e Vila Nova, podendo estar
associados a columbita e cassiterita. Neste último curso d'água
estão presentes garimpos de diamantes.
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NOVAS IDADES 4°Ar_39Ar DA PRovíNCIA íGNEA CONTINENTAL DO PARANÁ E A METALOGENIA DOS

ELEMENTOS DO GRUPO DA PLATINA.

Ronaldo L. Mincato'; Alfonso Schrank2; Jacinta Enzweiler2; Paul R. Renne3

'Curso de Bacharelado em Química Tecnológica - Faculdade de Química - Centro Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias
da PUC-Campinas. Campus I, CEP 13086-900.
2Departamento de Geologia e Recursos Naturais - Instituto de Geociências - UNICAMP
3. Berkeley Geochronology Center - California University -USA.

Na Província Ígnea Continental do Paraná (PICP), os da-
dos geocronológicos e de paleomagnetismo prévios sugerem
modelos conflitantes de evolução espaço - temporal do mag-
matismo da província. Tais dados causaram dificuldades para
a aplicação na PICP dos controles geológicos levantados a
partir da literatura sobre os depósitos de Ni-Cu-EGP de
Noril' sk (Rússia) e Insizwa (Transkey- África do Sul). Den-
tre os controles geológicos regionais que condicionam a for-
mação desses depósitos em províncias de basaltos continen-
tais se destacam a associação: às fases precoces de evolução
do magmatismo dessas províncias e aos estágios primordiais
de desenvolvimento das estruturas de rifteamento continen-
tal (Mincato, 1994; Mincato & Schrank, 1998). Dessa fonna,
são apresentados aqui 16 novos dados radiométricos obtidos
pelo método 40Ar_39Ar com o intuito de contribuir para eluci-

dação, definição, da evolução espaço - tempora! do vulca-
nismo da PICP. As amostras foram coletadas na base e no
topo da pilha vulcânica da PICP, tanto na porção mais a leste,
como na mais a oeste, de cada uma das 3 seções regionais E-
W levantadas no território brasileiro ao longo dos paralelos
29°, 27° e 25° S e mais 03 amostras de exposições do norte
da província, no norte do Paraná e sul de São Paulo. A deter-
minação das idades foi feita pelo método 40Ar_39Ar, técnica

laser stepped heating nos laboratórios do Berkeley Geochro-
nology Center - California University, em Berkeley - USA.
Para datação, nas rochas básicas foram selecionados cristais

de plagioclásio e nas ácidas de feldspato potássico da matriz.
O conjunto dos dados obtidos permitem estimar que o ápice
do magmatismo da PICP ocorreu a cerca de 132 Ma (precisa-
mente 131,75 Ma) e que o evento ígneo teve uma duração
aproximada de 3,5 Ma (entre 133,90 e 130,36 Ma), com uma
taxa de erupção da ordem de 0,23 km3.ano". Apesar das in-
certezas analíticas associadas, as idades indicam que o vul-
canismo migrou, concomitantemente e de fonna relativamente
rápida, de leste para o oeste e de sul para norte, em estreita
vinculação com o processo de abertura do oceano Atlântico
Sul.

CONCLUSÕES

Com base nas idades obtidas, é possível apontar a borda les-
te da Província do Paraná como a de maior potencial para depó-
sitos de sul fetos magmáticos de Ni-Cu-EGP.
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CORPOS MÁFICO-ULTRAMÁFICOS ESTRATIFICADOS, MINERALlZADOS A CROMITA, DO VALE DO RIO
JACURICI, BAHIA: PETROLOGIA, AMBIÊNCIA GEODINÂMICA E DISCUSSÕES SOBRE A GÊNESE

Teobaldo Rodrigues de Oliveira Junior - DNPMIUFBA (tj@cpunet.com.br) &
Maria da Glória da Silva CPGG-UFBA (gloria@ujba.br)

O complexo máfico-ultramáfico cromitífero do vale do Ja-
curici consiste em um conjunto de sills intrudidos ao longo de
100 km de extensão, nas rochas metamórfico-migmatíticas do
Cinturão Salvador-Curaçá (CSC), porção NNE do cráton do São
Francisco, Bahia. Apesar da defonnação e metamorfismo, as
texturas primárias de acumulação foram preservadas e junta-
mente com a mineralogia reliquiar pennitiram o reconhecimen-
to de três zonas litoestratigráficas distintas: (i) Zona Inferior,
constituída de cumulatos ricos em olivina, opx e Cr-espinélio;
(ii) Zona Intennediária, com cumulatos ricos em opx, olivina

subordinada e espinélio cromitífero ora como acessório, ora como
fase predominante (zona mineralizada); e (iii) Zona Superior,
caracterizada pela presença de plagioclásio de cúmulo, associa-
do a ortopiroxênio. A litogeoquímica aponta para um fraciona-
mento controlado pela olivina, na Zona Inferior, pelo opx, na
Zona Intennediária e pelos opx e plagioclásio, na Zona Superi-
or. Além disso, o quimismo das rochas e minerais aponta para
um magma-fonte cuja composição caracteriza-se pelo binômio
alto magnésio-alta sí/ica, similar aos magmas-fonte de outras
intrusões máfico-ultramáficas estratificadas de ambiente conti-
nental, descritas na literatura, a exemplo de Bushveld (África
do Sul), Great Dyke (Zimbabwe), Jimberlana (Austrália), den-

tre outras. Dados geocronológicos obtidos pelo método U-Pb
convencional em zircões dos noritos (Oliveira 2000), revelaram
uma idade paleoproterozóica para essas rochas (2.066 Ma). Es-
tudos isotópicos de Nd e Sr (Oliveira Jr. 2002), revelaram valo-
res de eNd altamente negativos c altas razões 87Sr/86Srcompatí-
veis com fenômenos de contaminação crustal do magma-fonte
e/ou fenômenos de metassomatismo do manto-fonte. Os dados
isotópicos, quando somados aos aspectos evolutivos do CSC,
pennitem que se construa uma história genética para os corpos
máfico-ultramáficos do Jacurici, envolvendo as seguintes eta-
pas: (i) fragmentação de uma protocrosta continental da qual se
originaram os atuais blocos de Serrinha e do Gavião; (i i) gera-
ção das rochas do CSC num ambiente do tipo arco-back-arc, na

transição Arqueano-Paleoproterozóico; (iii) metassomatismo
mantélico em decorrência da subducção instalada; (iv) reapro-
ximação dos blocos de Serrinha e do Gavião, com deformação e
metamorfismo das rochas do CSC; (v) fusão do manto em regi-
me hidratado; (vi) colocação dos corpos máfico-ultramáficos em
zonas de controle tectono-estrutural, num ambiente tardi-coli-
são. No que diz respeito à espessa camada de cromitito (cerca
de 7 metros), sua gênese pode ser explicada à luz dos seguintes
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fatores de favorabilidade: (i) alta taxa de fusão de um manto
metassomatizado, gerando um magma rico em Mg, Si, Cr, Ni e
com alta :02; (ii) novos aportes de magma primário à câmara
magmática durante o fracionamento (evidenciado pelo banda-
mento ciclico) com mistura de magmas; (iii) desvio do curso do
fracionamento para o campo exclusivo dos espinélios, em res-
posta à saturação em sílica e à alta fugacidade de 0,.
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GEOLOGIA E PETROLOGIA DOS CROMITITOS PODIFORMES E ROCHAS ASSOCIADAS DO COMPLEXO
QUATIPURU, SUDESTE DO ESTADO DO PARÁ.

Marco Antônio Pires Paixão!" & Ariplínio Antônio Nilson'
I-A GIM (Agência Goiana de Desenvol. Industrial e Mineral); 2- Universidade de Brasília

°
Complexo Quatipuru (CQ) corresponde à porção man-

télica de um fragmento ofiolítico, com 40 km de extensão na
direção norte-sul e largura média de 1,5 km, embutido nas ro-
chas metassedimentares do grupo Tocantins, na Faixa Araguaia.

°
CQ é caracterizado pela predominância de harzburgito difu-

samente foliado e corpos lenticulares de dunito subordinados.
Tais rochas são cortadas por delgados diques máficos e ultra-
máficos e localmente hospedam pods de cromitito. Tais pods
são caracterizados pela presença de envelopes duníticos e tex-
turas do tipo nodular, maciço e disseminado. Alguns pods são
cortados por diques de diabásio e estão fortemente estirados,
devido à deformação durante o ciclo de acresção tectônica do
Complexo à crosta continental. Os harzburgitos apresentam
caráter residual, dado, por exemplo, por baixos valores de AI,03
« 1,3%) e altos de MgO (> 40%) em rocha total. Suas rela-
ções com as lentes de dunito permitem sugerir que estes últi-
mos são originados por processo de substituição, devido à rea-
ção de magmas ascendentes (composição toleítica?) com os
harzburgitos encaixantes. Estruturas de impregnação magmá-
tica representadas por plagioclásio e clinopiroxênio são local-
mente vistas em lentes de dunito. Admite-se que os cromititos
se originaram em fraturas que funcionaram como microcâma-
ras magmáticas abertas, que permitiram a reação de magmas
ascendentes com a encaixante harzburgítica, gerando condi-
ções propícias para a precipitação exclusiva de grãos de cro-
mita. A textura nodular, típica de complexos ofiolíticos, se for-
mou pela coalescência dos grãos de cromita pelo processo de
synneusis. Por vezes, alguns limites curvos de nódulos são
observados, sendo estes originados pela sobrecarga de outros
nódulos, quando do processo de assentamento gravitacional.

A química mineral da cromita dos cromititos e peridotitos do
CQ apresenta semelhanças com complexos ofiolíticos (e. g.
Troodos e Semail), peridotitos de cordilheiras oceânicas de
expansão lenta (e. g. Cordilheira Meso-Atlântica) e ainda zo-
nas de falha transformante (e. g. Falha Garrett, no Pacifico
Leste). As cromitas dos cromititos são do tipo alto AI, e seus
teores de Fe3+e TiO" juntamente com àqueles de cromitas aces-
sórias, são típicos de cromitas derivadas de magmas tipo MORB,
o que permite sugerir que o magma progenitor tinha caráter pre-
ferencialmente toleítico, em vez de boninítico. Os principais
produtos de alteração dos grãos de cromita são ferricromita e
magnetita, a primeira mais comumente observada nas cromitas
acessórias de harzburgitos e dunitos. Os cromititos e dunitos do
CQ são os primeiros produtos de interação entre magmas toleí-
ticos ascendentes e peridotitos residuais do diápiro mantélico
Quatipuru. Acredita-se que este diápiro se instalou em zona de
expansão oceânica de bacia do tipo retro-arco, acima de uma
zona de subducção. Este ambiente favorece a interação de flui-
dos de origem diversa (da cunha de subducção e mantélicos),
sendo esta refletida pelo enriquecimento de ETR leves nos har-
zburgitos e formação de cromititos. Os diques de ortopiroxenito
e clinopiroxenito pegmatóide correspondem a magmatismo con-
temporâneo ou tardió aos dunitos e cromititos, enquanto que os
diques gabróicos e de diabásio correspondem aos últimos even-
tos e demonstram que esta porção de manto suboceânico teve
sucessivos estágios de alçamento para níveis mais rasos, ainda
em ambiente oceânico. Este quadro de atividade magmática na
formação de litosfera oceânica da bacia Araguaia é comumente
encontrado em cordilheiras de expansão lenta ou zonas de falha
transformante nas bacias oceânicas atuais.

CONTRIBUiÇÃO À GEOLOGIA DO COMPLEXO LUANGA,
PRovíNCIA MINERAL DE CARAJÁS, PARÁ

Valéria E. Ribeiro!; Marcos T. F Suita!; Léo A. Hartmann2. 1. Departamento de Geologia, Escola de Minas,
UFO?, 35.400-000, MG, Brasil; 2. Instituto de Geociências, , UFRGS,

°
Complexo máfico-ultramáfico Luanga, ocorre na Provín-

cia Mineral de Carajás (PA) e situa-se a cerca de li km a sudeste
do depósito de Au-Pt-Pd de Serra Pelada. Possui idade U-Pb, em
zircões, de 2.763 :!: 6 Ma e compreende uma seqüência cumuláti-
ca que inicia com dunitos e peridotitos, gradando a ortopiroxeni-
tos com níveis sulfetados, cromititos associados, que transicio-
nam a noritos, coronitos e leuco-noritos. Este corpo corresponde
a uma intrusão acamadada sin-vulcânica, de filiação toleítica, in-
trusiva nas rochas vulcano-sedimentares da Sequência Rio Novo.
Ao contrário das intrusões máfico-ultramáficas estratiformes, por-
tadoras das maiores reservas e produção mundiais de Pt-Pd (e.g.,
Bushveld e Stillwater), o Complexo Luanga está polideformado e

metamorfisado no fácies xisto verde alto a anfibolito baixo (tre-
molita+ Cr-Mg-clorita+ Fe-cromita) a xistos verdes baixo (Cr-
espinélio+ crisotilo+ Fe-Mg-clorita). Sob a visão econômico-pros-
pectiva, o complexo é de extrema relevância por possuir ocorrên-
cias de Pt-Pd que sofreram transformações metamórfico-hidro-
termais e polideformacionais, como Rathbun Lake (Canadá) e N ew
Rambler (USA). Esse complexo sofreu dois eventos deformacio-
nais (DI e D,), de caráter regional, nos domínios rúptil-dúctil e
rúptil, respectivamente, com dobramentos e/ou milonitizações
associados. DI' de direção E-W, ocorre no complexo, como xisto-
sidade de plano axial, em dobras assimétricas fechadas, com eixo
sub-vertical inclinado, ou como foliação cataclástico-milonítica,
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com mergulhos subverti cais. DI está registrado a sul do complexo
e associa-se a uma tectônica de transpurrão, com inversão estrati-
gráfica na parte basal do complexo. Associada a DI' ocorreu per-
colação de fluidos, com remobilização parcial a total de elemen-
tos ou compostos mais móveis, como sulfetos, paralelizados à
foliação milonítica. Dl, de caráterrúptil, tem movimento sinistral,
direção geral N300E a N700W e mergulho sub-vertical. Ocorre
como clivagem de fratura (pouco nítida) ou de crenulação que
dobram a xistosidade ou a foliação milonítica e ondulam ou mi-
crofalham minerais de comportamento frágil, formando "kink
bands". D, é melhor evidenciado a norte do complexo, sendo res-
ponsável pela verticalização do acamamento ígneo preservado.

Apesar das deformações, metamorfismos e hidrotermalismo su-
perimpostos, as rochas do Complexo exibem relictos da minera-
logia e texturas ígneas bem preservados. Estas rochas foram alte-
radas pela adição de fluidos ricos em Hp, CaO e cal em sistema
aloquímico (e.g. neoformação de tremolita a partir de ortopiroxê-
nio Ens4 e de Cr-clorita a partir de Cr-espinélios, s.l.), durante
anfibolitização, serpentinização, talcificação e cloritização. Os da-
dos geológicos, petrológicos e estruturais preliminares do Com-
plexo Luanga, sugerem um modelo magmático-metamórfico-de-
formacional para a sua evolução, com implicações quanto ao seu
potencial e modelos prospectivos para depósitos de EGP em áre-
as similares.

SILlCIFICAÇÃO E LATERITIZAÇÃO DE COMPLEXOS METAMÁFICOS-ULTRAMÁFICOS E A CONCENTRAÇÃO
DE NíQUEL EM LIBERDADE (MG)

Jairo Roberto Jimenez Rueda; Diego Roberto Huete Verdugo & Nelson Angeli
Departamentode Petrologiae Metalogeniada UNESP- Rio Claro(SP)

Os complexos máficos/ultramáficos pesquisados ocorrem en-
caixados em ortognaisses e migmatitos cobertos por metassedi-
mentos aluminosos, os quais encontram-se intrudidos por cor-
pos graníticos mais jovens. Os maciços máficos/ultramáficos
apresentam composição peridotito-piroxenítica com moderada
a intensa serpentinização. Nestas rochas pode ser encontrada
textura cumulática reliquiar preservada, sendo a paragênese mi-
neral composta por olivina, orto e clinopiroxênio, anfibólios,
cromo-espinélios e plagioclásio. Aparentemente estes maciços
peridotíticos apresentam olivinas como fase cumulus e orto e
clinopiroxênio, além de pargasita e opacos como fase intercu-
mulus. A paragênese secundária resultante do metamorfismo é
composta predominantemente por serpentina e clorita, ocorren-
do subordinadamente talco, vermiculita, antofilita e magnesita.

As rochas peridotíticas encontram-se sob condições de alte-
ração policíclica durante a qual ocorreu silicificação e posterior
lateritização, fato bastante similar ao que é observado em vários

maciços no leste do Estado de Minas Gerais. A silicificação tor-
na-se evidente pela presença dos "box-work" na porção superi-
or do perfil de alteração intempérica, o qual representa um hori-
zonte típico da influência de ambientes áridos a semi-áridos.
Sob estas condições deve-se a acumulação e neoformação tanto
de Ni como de argilo-minerais 2:1 (esmectitas), permitindo de-
finir de forma relativa uma idade relativa ao Cretácio Médio/
Cretácio Superior, época na qual dominava este tipo de clima.

Já durante o fmal do Cretácio até o Terciário Médio apresentou-
se um domínio de ambiente climático tropical mais úmido e quente,
durante o qual ocorreu a lateritização, gerando por sua vez horizontes
diagnósticos latossólicos (Bw) e petroférricos (Fm), os quais caracte-
rizam os perfis lateríticos. Estes se apresentam superimpostos aos
"box-wOlk" do processo antecedente. Estas fases de intemperismo
promoveram a concentração do cobalto e níquel, este último a maior
profundidade, devido à mobilidade que apresenta em presença do
FeZ+,contribuindo assim com o enriquecimento deste metal.

EVIDENCIAS GEOLÓGICAS, GEOQuíMICAS, PETROLÓGICAS, ISOTÓPICAS, TOMOGRÁFICAS E DE PALEO
RECONSTRUÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UMA ZONA SUBDUCÇÃO PRETÉRITA NO ATLÂNTICO EQUATORIAL

Susanna E. Sichel', Marcia Maia2, Sonia Esperança3
'Dept.Geologia, LAGEMAR, UFF, Niterói, Brazil, susanna@igeo.ujJ.
lCNRS/UMR 6538, Plouzané, France, marcia@univ-brestfr.
3Dept. ofGeology, U. ofMaryland, CollegePark, MD20742, USA,sesperan@nsfgov

A litosfera ao redor da Zona de Fratura de São Paulo (ZFSP)
no Atlântico Equatorial, é tipicamente mais fria que outras áreas
do Atlântico. Esta região fria é observada através da topografia
da região equatorial (Gorini, 1977) onde o tectonismo predomi-
na sobre o vulcanismo, que também está registrado na alta razão
peridotito/ basalto em rochas coletadas na Cordilheira Meso
Atlântica (CMA), nas zonas de Fraturas, e no Arquipélago de
São Pedro São Paulo (Bonatti, 1990; Schilling, 1995 ;). Foram
efetuados 13 mergulhos profundos na área, com o submersível
Nautile (Hekinian et aI. 2000), para uma observação "in situ" do
tectonismo, vulcanismo e do manto aflorante na ZFSP bem como
nos segmentos de ridge intra-transformantes aí presentes.

Para investigar o manto anormalmente frio no Atlântico
Equatorial, foi conduzido uma pesquisa baseada em amostras
coletadas na transformante de São Paulo pelo submersível Nau-
tile (Programa CAPES/COFECUB, envolvendo IFREMER
(França), UBO-CNRS (França) e UFF (Lagemar).

Análises de Re-Pt Os e composição isotópica de Os nos pe-
ridotitos abissais sugerem a presença de uma litosfera antiga
nesta região (1.l00-500Ma) (Esperança et aI., 1999). Os ele-
mentos traços, os isótopos e a composição boninitica (Siehel,
1990) encontrada em inclusões de magmas trapeadas nos feno-
cristais de plagioclásio também apontam para a participação de

um componente mantélico proveniente de uma zona de subduc-
ção, tanto no magmatismo basaltico atual da CMA como nos
peridotitos aflorantes na ZFSP. Análises de perfis tomográficos
indicam que ocorre ao longo da CMA equatorial uma língua fria
descendente, interpretada como uma zona de subucção fóssil.
Isto é corroborado por modelos de paleo- reconstrução indican-
do uma zona de subducção pretérita nesta área iniciada a 460Ma
e ativa até 300Ma (Maia, 2000). A subsequente abertura do Atlân-
tico se fez sobre uma subdução litosférica fossil, que é atual-
mente observada no manto inferior.
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IMPLICAÇÕES GEOBAROMÉTRICAS DO TEOR DE ALUMíNIO NOS PIROXÊNIOS DO COMPLEXO MÁFICO

ULTRAMÁFICO DE TAQUARAL - GolÁs

Francisco Oliveira da Silva - DG - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Arip/ínio A. Ni/son -IG - Universidade de Brasí/ia.

A área estudada está situada dentro do Estado de Goiás, a
cerca de 70 krn para NW da Cidade de Goiânia. Ali ocorre o
Complexo máfico-ultramáfico de Taquaral (CMU), o qual apa-
rece encaixado em gnaisses leptiníticos pertencente ao Comple-
xo Granulítico Anápolis-Itauçu. Apresenta três grandes unida-
des: peridotítica, piroxenítica e gabróica, constituindo um corpo
acamadado, que foi tectonicamente desmembrado.

°
acamamen-

to rítmico é caracterizado pelos contatos de fase ou de propor-
ção, que ocorrem entre harzburgitos e piroxenitos, entre piroxe-
nitos e gabros e, entre gabro, gabronorito e norito. A seqüência
de rochas do CMU de Taquaral consiste de: olivina + Cr-espiné-
lio (harzburgito); ortopiroxênio + clinopiroxênio (piroxenito in-
tercalado); clinopiroxênio (clinopiroxenito); ortopiroxênio + cli-
nopiroxênio (piroxenito) e, clinopiroxênio + plagioclásio (ga-
bros a gabronoritos). Utilizando a química de rocha é possível
identificar a cristalização fracionada através da variação da ra-
zão FFM, especialmente pelo aumento contínuo de TiOz' AIP3'
FeO', MnO e pela correlação negativa com Ni e Cr. A cristaliza-
ção de pentlandita nas unidades inicial e da ilmenita nas finais
sugere tendência de aumento na fugacidade do oxigênio. Utili-
zando-se a química dos minerais chega-se a mesma conclusão,
principalmente com clinopiroxênio e o ortopiroxênio. Análises
por Microssonda Eletrônica dos minerais revelaram que os pi-
roxênios do CMU de Taquaral são muito mais aluminosos (Alz03
> 4%) que os encontrados na maioria dos CMU da região Cen-
tro-Oeste e, mostram razão Alv'/AI'Vmaior que 1.

°
principal

tipo de substituição encontrado nos piroxênios foi Ca- Tscher-
maquita. Porém, apesar dos valores de Na serem relativamente
baixos, ainda foi possível caracterizar contribuições de molécu-
las de jadeita. Os altos valores de AIP3 invalidam a utilização
destes piroxênios para cálculos termo-barômétricos clássicos que
utilizam pares de minerais. Para a caracterização termo-baromé-
trica foi utilizada a comparação com outras regiões com piroxêni-
os similares e um geobarômetro gráfico. No caso do Complexo
de Giles, Austrália, um corpo acamadado com características ge-
ológicas similares e com alta razão AIVI/AIIVfoi interpretado como
tendo se cristalizado em condições de alta a média pressão. Do
mesmo modo, os piroxênios do corpo de Águas Claras,Goiás, tam-
bém tiveram seus altos teores, desta razão, interpretados como
típicos de cristalização crostal pelo menos intermediária. No caso
do CMU de Taquaral, os altos valores de AIP3 encontrados nos
megacristais de ortopiroxênio e clinopiroxênio (pertencentes ao
peridotito), são acompanhados da ação de forte substituição de

Ca- Tschermaquita e alguma substituição do tipo jadeíta, além da
ocorrência de lamelas de exsolução de plagioclásio em grãos cú-
mulus de clinopiroxênio, são indicativas de que o CMU de Ta-
quaral cristalizou sob condições de alta pressão (cerca de 9kbar).

A presença de sillimanita na forma de coroa em torno do espiné-
lio aluminoso encontrado nos leptinitos encaixantes, sugere me-
tamorfismo em alta pressão. Por outro lado a coroa de albita en-
contrada com certa freqüência em torno de granada, sugere um
estágio de descompressão tectônica.

OCORRÊNCIA DE CORPOS PERIDOTíTICOS E ROCHAS VULCÂNICAS ASSOCIADAS NA REGIÃO DE LAJES

- PEDRO AVELlNO I RN, EXTREMO NORDESTE DA PRovíNCIA BORBOREMA

Francisco Valdir da Silveiral. Zorano Sérgio de Souza1, Hênio Santana de Paiva3
I PPGG I UFRN, 1DG e PPGG I UFRN. 3 CG I UFRN
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A região centro-oriental dos Estados do Rio Grande do Nor-
te (RN) e Paraíba (PB) apresenta uma série de corpos básicos na
forma de diques, necks, plugs e pequenos derrames, estenden-
do-se aproximadamente por cerca de 300 krn na direção NNW,
sendo denominado por Almeida et ai. (1988, Rev. Bras. Geoc.,
18: 451-462) "alinhamento Macau - Queimadas", ou "vulcanis-
mo Cabugi". Compõe-se de basaltos e díabásios alcalinos, com
idades 4°Ar_39Arde 24-26 Ma (Araújo et ai. 2001, XIX Simp.
Geol. NE, Natal, BoI. nO 17, p 260-261). Dentre estes corpos
básicos, citam-se ocorrências da região de Lages - Pedro Aveli-
no, porção centro-norte do RN, ressaltando-se os picos do Ca-
bugi, Cabugizinho, Caracará, Serra Preta e Serra Aguda. Cita-
ções de freqüentes inclusões (xenólitos) de espinélio Iherzolitos
e harzburgitos são reportadas na literatura, e interpretados como
originados de profundidades de aproximadamente 64 a 55 krn
(ex. SiaI1977, Geol. SocoAmer. Buli., 1977: 1173-1176).

Recentes trabalhos de campo na região de ocorrências dos
corpos Cabugi, Caracará e Serra Aguda permitiram confirmar a
presença dessas inclusões peridotiticas em rochas basálticas
Terciárias, bem como proporcIOnaram a oportunidade de carac-
terizar a existência de alguns corpos ultrabási.cos na mesma área.

°
tratamento e interpretação de imagens Landsat ETM-7 pro-

porcionou respostas espectrais distintas tanto para os corpos
básicos (basaltos e diabásio) como também para os peridotitos.
Estes corpos apresentam forma semi-circular, com destaque para
área objeto principal deste estudo, a qual apresenta aproximada-
mente 249.400 mZ(430 por 580 m, @ 25 Ha). São bastante arra-
sados, com relevo contrastante em relação aos corpos vulcâni-
cos, sendo caracterizados pela formação de um solo cinza escu-
ro a roxo, argiloso, fragmentos de peridotitos e de abundantes
cristais de granada vermelha, ilmenita, diopsídio, espinélio e
olivina. Esta mineralogia sugere uma composição do tipo gra-
nada peridotito para as rochas dos corpos ultrabásicos, sendo,
portanto, diferentes das inclusões de espinélio Iherzolitos em
basaltos, referidos na literatura. Amostras de granada peridotito
e de concentrados de granada, ilmenita, piroxênios e olivinas
foram coletados para estudos petrográficos / texturais e para
análises litogeoquímicas e por microssonda eletrônica, objeti-
vando a caracterização geoquímica destes corpos e sua compa-
ração com as inclusões de espinélio Iherzolitos nos basaltos.
Dados inéditos cedidos pela De Beers Brasil Ltda, mostram que
os referidos mmerais podem ser classificados como piropo (até
2% de Cr203 e 0,5% de Tí02), a ilmenita tem cerca de 5% de
MgO, e o espinélio todo tipo Mg-cromita e Cr-diopsídio.
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CORPOS MÁFICO-ULTRAMÁFICOS ACAMADADOS DO EXTREMO SUL DO CRATON DO SÃO FRANCISCO,
REGIÃO DE NAZARENO, MG:

SIGNIFICADO E CONTEXTO GEOLÓGICO

Catarina L. B. Toledo *, Asit Choudhuri * & Gergely A J Szabó **
* Instituto de Geociências - UNICAMP ** Instituto de Geociências-USP

As rochas máficas e ultramáficas diferenciadas da região
de Nazareno, sul de Minas Gerais, abrangem quatro corpos
plutônicos acamadados (Corpos Forro, Manuel Inácio, Rio
dos Peixes e Rio Grande), encaixados em uma seqüência de
rochas vulcano-sedimentares pertencente ao Greenstone Belt
Barbacena. A idade mínima destes corpos é 2.162:I: 10Ma,
marcada pela cristalização de rochas granodioríticas intrusi-
vas nos corpos acamadados e em suas encaixantes. Os cor-
pos ocupam área máxima de 21km2 e apresentam formas len-
ticulares e segmentadas orientadas segundo a foliação tectô-
nica regional (N700E), desenvolvida durante o Evento Tran-
samazônico. Eles são compostos por peridotitos, piroxenitos
e gabros, metamorfizados em condições de fácies anfibolito.
Apesar do metamorfismo e deformação, as feições texturais
originais indicativas de protólitos magmáticos plutônicos
diferenciados, tais como texturas cumuláticas e acamamento
ígneo, encontram-se ainda preservadas. O Corpo Forro é
caracterizado por pelo menos seis ciclos macrorítmicos cons-
tituídos, da base para o topo, por peridotitos, olivina piroxe-
nitos e piroxenitos, refletindo uma diminuição gradual na
quantidade e granulação dos cumulus de olivina. Os ciclos
apresentam acamamento mineral ou dimensional preserva-
do, marcado pela alternância de camadas planares e contínu-
as com espessura de até 1m. Localmente, ocorrem resquícios
de acamamento ígneo cruzado ede acamamento concêntrico
possivelmente gerados por variações na trajetória e densida-
de das correntes magmáticas. Os peridotitos apresentam tex-
tura poiquilítica mesocumulática, com chadacristais de oli-
vina e ortopiroxênio pseudomórfico (@ Mg-clorita ou Mg-
cummingtonita) inclusos em oikocristais de clinopiroxênio
(@Mg-hornblenda). Os piroxenitos possuem textura poiqui-

lítica meso a adcumulática, diferindo dos peridotitos pela
diminuição dos cumulus de olivina e presença de cumulus
de clinopiroxênio (@Mg-hornblenda).O Corpo Manuel lná-

cio é composto por piroxenitos e gabros, além de seus equi-
valentes mais deformados representados por talco-clorita xis-
tos e anfibolitos. A presença de autólitos de piroxenito nos
gabros e de diques tabulares de microgabro cortando piroxe-
nitos é indicativa da atuação de processos de injeções múlti-
plas na formação deste corpo. Os piroxenitos apresentam
granulação grossa e textura poiquilítica orto a mesocumulá-
tica. Os gabros possuem textura sub-ofitica a intergranular,
com pseudomorfos de piroxênios, substituídos por cumming-
tonita ou Mg-hornblenda. Nos Corpos Rio dos Peixes e Rio
Grande predominanam gabros, além de raras camadas de
piroxenito cumulático. A granulação é média a grossa e a
textura é blastoporfirítica, contendo fenocristais pseudomór-
ficos de piroxênios e plagioclásio, numa matriz de plagioclá-
sio. Apesar da íntima associação espacial entre os corpos aca-
madados supramencionados e o Greenstone Belt Barbacena,
tais corpos não parecem ser os equivalentes plutônicos do
vulcanismo básico-ultrabásico associado a este greenstone
belt, como já sugerido para outras seqüências acamadadas
da porção sul do Craton do São Francisco. Ao contrário, os
dados disponíveis indicam que os corpos acamadados em
questão são intrusivos na sucessão greenstone e não apre-
sentam registros da deformação pré-transamazônica impres-
sa nas rochas vulcano-sedimentares. Assim, considera-se que
a origem dos corpos acamadados da região de Nazareno deve
estar vinculada a um magmatismo máfico-ultramáfico ocor-
rido entre o Neoarqueano e o Paleoproterozóico, posterior a
deposição e deformação do Greenstone Belt Barbacena.
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DRY KOMATIITES AND OTHER ULTRAMAFIC LAVAS

N. Arndt
LGCA, Univ Joseph Fourier, Grenoble, France; arndt2uJf-grenoblefr

The concept that komatiites form by melting of a hydrous
mantle source has received renewed attention in past years.
Arguments presented in support ofthe concept include: (a)
Water reduces liquidus temperatures from extreme values
to lower, more "normal" temperatures. (b) Komatiites are
largely altered to hydrous assemblages and some units con-

tain vesicles, features that have been attributed to magma-
tic volatiles. (c) Some komatiites contain magmatic amphi-
bole. (d) It is claimed from experimental studies that the
chemical composition of komatiite lavas and komatiitic
pyroxenes, and their characteristic spinifex texture-s, requi-
re the presence of water. Problems with the hydrous model
are: (a) The solubility ofwater in silicate melts at low pres-
sure is negligible. As a hydrous magma approaches the sur-
face it loses volatiles. This should produce degassing tex-
tures and structures, which, though not unknown, are rare
in komatiites. Degassing produces a highly supercooled
magma that would crystallize partially to a porphyritic mag-
ma. These are not the characteristics of common komatiites
which erupt as voluminous, highly mobile, phenocryst-poor,
25-30wt% MgO magmas. (b) The chemical and isotopic
compositions of most komatiites indicate that their mantle
source became depleted in incompatible elements soon be-
fore magma formation. This event would also have remo-
ved water, leaving an anhydrous source. (c) The hydration
ofkomatiites in greenstone belts results from hydrothermal
alteration and is unrelated to the primary characteristics of
the magmas. (d) The experimental data are at best ambi-
guous: neither the chemical composition ofkomatiites, nor
those of komatiitic pyroxenes, nor the crystallization of
spinifex, reqUlres that water be present. When the mantle
melts, it produces ultramafic magma instead of the more

usual mafic magma, if (a) the site of melting is unusually
deep, (b) the degree of melting is unusually high, or (c) the
source is unusually refractory. For this to happen, the sour-
ce must be unusually hot, or it must contain a high volatile
content. Just as with basalts, different conditions of mantle
melting produce a spectrum of ultramafic magma types.
Komatiites form by relatively high degrees of melting, at
great depths, of an essentially anhydrous source. Barber-
ton-type (or Al-depleted) komatiites are high-degree batch
melts from a particularly hot source. The combination of
high-degree melting and a gamet-subtraction geochemical
signature requires that these melts formed at extreme dep-
ths (>300 km) from a source that may have been molten as
it crossed the transition zone. Munro-type (Al-undepleted)
komatiites lack the gamet-subtraction signature and are de-
pleted in incompatible trace elements. They form through
high-degrees of fractional melting from a slightly cooler
source, at less extreme depths. Kimberlites and meimechi-
tes are highly mafic to ultramafic alkaline magmas that form
through low-degree melting, ais o at great depth, of sources
that are enriched in incompatible elements and in C02 +
H20. Their enormous trace-element concentrations and li-
thospheric or asthenospheric isotope compositions are not
explained simply by partial melting. These magmas proba-
bly attain their final geochemical compositions during subse-
quent interaction with overlying asthenospheric or lithosphe-
ric mantle. Boninites are highly mafic siliceous magmas pro-
duced by hydrous melting of metasomatised, originally de-
pleted mande wedge above a subduction zone. Just like ba-
salts, the different types of ultramafic magma, and their con-
trasting modes af formation, are readily distinguished using
a combination of major and trace element characteristics.
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MINERALlZATION HYPOTHESES FIT THE OBSERVATIONS IN THE BUSHVELD COMPLEX
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The Bushveld Complex is the largest preseIVed intrusion in the
world (65,000 km2 and up to 8 km thick), and contains the most
complete record of differentiation (olivine F089 - FoI). It contains
over halfthe world's resources ofplatinum group elements, chro-
mium and vanadium (in rnagnetite), in layers that can be traced for
up to 100 km in each of two outcropping arcs. Many hypotheses

exist for the origin ofthese mineralized occurrences, but this author
suggests that the obselVations are not supportive of these models.

CHROMITITE LAYERING

The Bushveld has 13 significant layers of chromitite in the
Critica I Zone, but only three have the combined thickness (about
1 metre) and Cr/Fe ratio (over 1.6) to be exploitable at present.
Many models exist to explain the origin of chromitite layers,
and ali explain certain aspects of their geology. However, what
is frequently lacking is a quantitative assessment of the envisa-
ged processes, specifically a mass-balance evaluation. Chromi-

tites contain about 45% Cr203 or 300,000 ppm Cr. Mafic mag-
mas may contain between 100 and 1,000 ppm Cr. Hence, even if
every atom of Cr could be extracted from a magma, between
300 and 3,000 units of magma would be needed to make one
unit of chromitite. For example, allowing for the density of chro-
mitite being 1.5 times that ofmagma, each one metre-thick layer
of chromitite would need between 300 and 3,000 metres of mag-
ma. However, the supposition that some process could remove
every ion of Cr from the magma is obviously invalid, and so
very much greater thicknesses of magma need to be involved. It
should be recalled also that most layers of chromitite can be
traced for many 10s if not 100 km in the east and west Bushveld
(and may extend for 300 km if the principIe of connectivity of

the two limbs is accepted). Processes that can operate on such
huge volumes of magma need to be evaluated.

The most widely accepted model for chromitite formation is
that of magma mixing. In its earliest form lIVine (1975) suggested
that siliceous contamination of magma could lower the solubility
limit of Cr in magma and so induce chromite separation. This mo-
deI was superseded (IIVine, 1977) by a variation, in which mixing
of differentiated and primitive magmas caused the hybrid rnagma
to lie in the chromite stability field. Excess chromite formed until
the magma returns to the cotectic, whereupon chromite (0.2%) is
joined by other silicate mineraIs (99.8%). The degree of supersatu-
ration ofthe magma with respect to chromite increases as the diffe-
rence in MgO content ofthe mixing rnagrnas also increases. It is for
this reason that it has been claimed that near the base of large laye-
red intrusions chromitite layers are not developed (Murck and Cam-
pbell, 1986), because the resident magma is not very different ftom

the added, primitive rnagrna. However, even for rnagrnas that are
very different, the extent of supersaturation may not exceed 100
ppm Cr. Ifthis figure represents the extractable Cr as chromite prior

to silicate saturation, a 1 m thick chromitite layer would require the
processing of 4,500 metres of rnagma.

There is a second aspect that also needs to be considered,
namely the small-scale field relations. A few chromitite layers
have gradational contacts, but most have very sharp contacts.
The mixing process would have to be instantaneous in order to
produce such a sharp contact. The mixing of such huge thick-
nesses of magma over such large horizontal distances so effecti-
vely seems extremely difficult to envisage.

The mineral compositions can also give a clue as to the plau-
sibility ofthis processo In the case ofthe Bushveld Complex, the
parent magma contains 13% MgO and crystallizes orthopyro-
xene with an mg# of 90. Magmas crystallizing plagioclase and

pyroxene in the Upper Critical Zone contain about 7% MgO
and crystallize orthopyroxene mg# 82. Mixing of these two
magmas ought to produce a mixed magma producing orthopyro-
xene with mg# about 86. Thus, magma addition ought to be re-
cognized by reversals in mineral composition. Inspection ofthe
mg# below and above the economically most important, and
thickest layer - Lower Group (LG) 6 chromitite layer, shows
that the composition actually shows a forward jump in mg# not
a reversal (Cameron, 1980).

The extent of crystal settling versus bottom growth in laye-
red complexes remains unresolved. Ifbottom growth is the me-
chanism by which layers form, it becomes necessary for Cr to
diffuse to the base of the magma column to sustain chromite
growth. Diffusion of such huge quantities of Cr as would be
needed to produce a 1 m thick layer of chromitite, during which
time no other cumulus crystals may form, seems implausible. If
crystal settling has taken place, then Stokes Law, with or wi-
thout the complexities ofnon-Newtonian behaviour, needs to be
applied. Although chromite has a high density, its small grain
size relative to silicate grains, makes is unlikely to sink more
rapidly than mafic mineraIs. Hence, the question in producing a
chromitite layer reverts to why are there no other silicate mine-
raIs growing and sinking while the chromite accumulated?
An altemative model was originally proposed by Osbom (1980)
and has been elaborated upon by Lipin (1993). In this model a
pressure increase occurred in the magma chamber. The stability
field of chromite increases, relative to ali silicate phases with
increasing pressure. Demonstration of pressure changes in mag-
ma chambers is hard to prove. However, fountains ofbasic lava,
followed by draining oflava lakes over a period of days in acti-
ve volcanoes demonstrate that pressure can fluctuate at least
under volcanoes. The physical mechanism operative within a
large magma chamber is harder to postulate. However, if mag-
ma is added to the chamber, the sides must expand or the roofbe
raised. In the latter case, the pressure at the base of the chamber
must increase. Altematively, if the extra load of added magma
causes the floor to collapse (Carr et aI., 1994), the magma at the
base would be subjected to an increase in pressure. Ifmagma at
the base is subjected to this increase in pressure chromite satu-
ration could occur. Whether a sufficient column of magma could
be affected remains speculative, again emphasising the mass
balance problem. However, the effect of pressure can be trans-
mitted everywhere instantaneously within the chamber, and so
crystal-sharp boundaries to layers could be envisaged.
To attempt to reduce the volume problem discussed above, it
has also been proposed that the chromite accumulates preferen-
tially near to a feeder and that layer thickness decreases away
from the feeder. It implies that more evolved rock types ought to
be present further away from the feeder. However, in the case of
the Bushveld chromitite layers no regular change in thickness
has been recorded. The location of feeders is also unresolved.
As a final, cautionary, note, the initial 87Sr/86Sr of the silicate
gangue in chromitite layers has recently been reported (Schoen-
berg et aI., 1999). High ratios are obselVed in the chromitite
layer itself compared to its footwall, and suggests that massive
degrees of crustal contamination has occurred, in line with the
original model ofIIVine (1975). However, what is more rema-
rkable is that the hanging wall rocks have ratios that show no
evidence ofthis contamination. The implication is that the chro-
mitite formed from a large volume of contaminated magma, but
that the overlying pyroxenite formed from a magma that did not
show this contamination effect.
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MAGNETITITES
While most occurrences of magnetitites are as 24layers, ran-

ging up to 6 m thick, in the 2000 m-thick Upper Zone of the
Bushveld Complex, pipes of almost pure magnetite up to 300 m
in diameter and narrow dykes, are also recorded from both the
Upper and Main Zones. The layers show a progressive decrease
in their V content upward from 1.2 to 0.1%. Similar models to
those for chromitite formation have been applied to the genera-
tion of magnetitite layers. Some of the models may be questio-
ned on similar grounds to those listed above. Other processes
and other problems are summarised below.
One model that has been applied to magnetitite layers is that of
liquid immiscibility. Although immiscible silicate and iron-rich
liquids are known to occur and have been demonstrated experi-
mentally, the applicability is questionable. If a dense, iron-rich
liquid did form it ought to sink into the underlying plagioclase
crystal mush, and not form a layer with a regular, planar base.
Further if this dense liquid did accumulate into a planar body, it
would not be possible for plagioclase crystals to sink into it to
form a gradational upper contact, as is seen for most ofthe oxi-
de layers. Finally, the composition of such immiscible liquids
has been shown by Philpotts and Doyle (1983) to contain only
30% FeO (total). It is hardly ofa pure magnetitite composition,
and so still requires that a large proportion of silicate material
has to be removed for it to form apure magnetitite layer. Finally,
the composition of the silicate magma at which immiscibility
occurs is highly evolved, containing little MgO and CaO and so
being incapable of forming the olivine and plagioclase compo-
sitions observed in association with magnetitite layers.
The Upper Zone displays a remarkably constant and high initial
Sr isotope ratio (Kruger et aI., 1987). This magma is inferred to
be the product of mixing from several partially crystallized mag-
mas, ali with different ratios that produced the 10werzones. It is
unlikely that a new magma, added to the chamber, could have
had exactly the same ratio as this complexly mixed resident
magma. Hence, the constancy of initial ratio throughout the en-
tire Upper Zone argues against addition of significant volumes
of distinct magma. Analyses of the An content of plagioclase in
the footwall and hangingwall of severallayers suggest that they
are related by differentiation and not addition of magma. Since
these rocks are quite evolved (An55-30) addition ofundifferen-
tiated magma ought to produce significant reversals, but are not
observed. There is a fairly regular upward decrease in the V
content ofthe magnetite. Again ifundifferentiated magma, with
high V content, were added to the system reversals or irregular
trends might be expected. Finally, it is possibly significant that
the footwall to every magnetitite layer in the eastem limb is an
anorthosite. Random addition ofmagma would not be expected
to produce an anorthosite below the magnetitite layer.
Cr is highly compatible in magnetite (D>200) and so is a sensi-
tive indicator of fractionation. Its abundance decreases extre-
mely rapidly in vertical sections through magnetitite layers, and
also shows abrupt reversals even within layers. The rate of de-
pletion is not consistent with crystal settling from a large volu-
me of magma, which ought to produce either homogeneous layers
or subdued depletion in Cr. These features are explicable if pres-
sure increases and bottom growth are the mechanism offorma-
tion of such layers (Cawthorn and McCarthy, 1980).
The succession of anorthosite underlying and frequently over-
Iying magnetitite layers begs the question as to why no pyroxe-
ne is present. Ifplagioclase can form and sink, so should a pyro-
xene. Hence its absence means that the magma has moved out
of the stability field of pyroxene. The reason for this has not
been resolved.

The discordant bodies ofmagnetitite cannot be attributed to

pressure changes, and different processes must be involved. They

cannot be attributed to immiscible liquids (Scoon and Mitchell,
1994) for the same reasons as discussed above. Also the liquids

are highly evolved and would not be able to produce magnetite

with high V contents as are found in the ore body at Kennedy's
Vale discordant pipe that contains up to 2% V (Willemse, 1969).

Discordant silicate-rich pipes have been inferred to result from

infiltration ofmagma that selectively replaced pre-existing non-
liquidus minerais with liquidus minerais (Cawthom et aI., 2000).

However, ifthis model is applied to the magnetitite pipes it im-
plies the existence of new magma being added to the complex,

that had magnetite on the liquidus. Such suggestions would su-
pport the concept of addition of magma to make magnetitite

layers, which was rejected on isotopic grounds.

PLATINUM.GROUP ELEMENT (PGE) MINERALlZATION
Magmatic Ni-Cu sulphide mineralization has been success-

fui modelled as the result of interaction of a basic magma with
either a siliceous contaminant or sulphur-rich external source. Such
processes may produce some of the deposits marginal to large
intrusions that have PGE as a by-product. PGE mineralization in
layers within intrusions seems to require other processes.

Many studies have been undertaken on the actual mineralo-
gy (PGM) ofthese occurrences and inferences made on the ge-

nesis. In the case ofthe Bushveld Complex, the grade ofPGE is
remarkably constant among several adjacent mines on the Me-
rensky Reef covering many tens of km, but the actual PGM as-
semblage may be totally different (reviewed by Cawthom et aI.,
2002). It is suggested that the PGM assemblage results from
variations in oxygen and sulphur fugacity during cooling ofthe
intrusion, after the PGE content has been fixed in the layers.
(The above modelling would be like trying to determine how AI

was introduced into a shale by studying the AI-rich phases - e.g.
gamet, cordierite, biotite, in rocks formed by metamorphism of

a shale.)
One hypothesis relates to mixing of magma (Naldrett and von

Gruenewaldt, 1989). This hypothesis has a major flaw in its cons-
truction. The hypothesis assumes that the sulphur solubility of
mixed magmas will be exactly the same as magmas produced by
ftactionation, but this is incorrect (Cawthom, 2002). Fractionati-
on ofBushveld-type magma first of olivine or pyroxene results in
a decrease in the Fe content ofthe remaining magma, and then by
plagioclase-rich assemblage causes an increase in the Fe content.
A decrease followed by an increase in sulphur solubility results
ftom this processo There is therefore a minimum in sulphur solu-
bility in the middle ofthis ftactionation process at the compositi-

on where the plagioclase first appears. However, ifthe primitive
and residual magmas are mixed in various proportions, the Fe
content displays a linear variation between the two end-members,
and there is no sulphur solubility minimum. Such a distinction is
vital in modelling magma mixing versus fractionation processes,
and leads to the conclusion that mixing does not induce sulphide
saturation.

A crucial observation about the Bushveld Complex is that the
entire lower half ofthe intrusion has sufficiently high concentrati-
ons of PGE that they must be considered a part of the cumulus
assemblage in some formo PGE contents calculated ftom trapped
liquid proportions in such rocks would be very much lower. The
question is, with which cumulus phase are they associated?

There has been much debate in the literature about the solu-
bility ofPGE in magmas, and their D (partition coefficient) and

R (ratio of silicate magma to sulphide liquid) values. Given three
such variables, it is always possible to determine a set ofvalues
which will explain any set of analytical data from a suite of ro-
cks, but that does not prove its validity. However, there is a to-
tally different view as to how PGE may be accumulated. Seve-
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ral slight variations exist to the concept that the PGE may be
present in magma, not totally dissolved in the normal sense of
the word, but as either extremely small PGM (Hiemstra, 1979)
or as metallic elusters (Tredoux et a\., 1995). These tiny parti-
eles are toa small to sink in magma, but may adhere to larger
grains, especially of chromite or of sulphide liquid (or possibly
to a smaller extent silicate minerais) and be physically carried to
the base ofthe chamber. Ifthese physical attachment processes
are operative, then geochemical modelling is not relevant.
However, the question of how these PGM or elusters form is a
major problem. If solubilities ofPGE are only a few ppb, then it
will be almost impossible for them to nueleate and crystallise
directly from the magma. One possibility is that they have sur-
vived as unmelted micro-xenocrysts from the mantle (like dia-
monds in a kimberlite).

This summary of ideas and the observations that appear to
contradict them, indicate that all aspects of mineralization in
layered intrusions require further creative thought.
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o COMPLEXO TIMBAÚBA: UMA CONTRIBUiÇÃO À HISTÓRIA EVOLUTIVA DA FAIXA PAJEÚ-PARAíBA

Cícera Neysi de A lmeida 1 & 19nez de Pinho Guimaràes2
lDepartamento de Geociências UFPB; 2Departamento de Geologia UFPE (Ignez@npd.ujpe.br)

o Complexo Timbaúba (CT: 644 Ma) intrude em ortog-
naisses com intercalações anfibolíticas da Faixa Pajeú-Paraí-
ba e possui área aflorante de 200 km2 alongado na direção E-
W. É constituído predominantemente por anfibólio-
biotitaXpiroxênio granodioritos, com granualação média a gros-
sa, mostrando foliação magmática de baixo ângulo cortada por
foliação de alto ângulo desenvolvida no estado sólido. Mon-
zodioritos e monzonitos equigranulares ocorrem localizada-
mente. Enclaves de dioritos e anfibolitos evidenciam proces-
sos de fusão parcial, com geração de líquidos de composição
intermediária. Dioritos também ocorrem como diques sin-plu-
tônicos parcialmente migmatizados, sugerindo diversos pul-
sos magmáticos. Clots de homblenditos a biotita homblendi-
tos são observados em todas as fácies. Um marcante evento de
fusão tardio é observado nos granodioritos. Este evento gerou
magmas graníticos ricos em titanita, que migraram segundo
cisalhamentos sinistrais de direção ESE. Na porção sudeste da
intrusão ocorrem diques tardios de sienitos máficos porfiriti-
cos, com direção ESSE, semelhantes ao Sienito Marrom Im-
perial (Complexo Bom Jardim, 590 Ma).

As fácies graníticas do CT são metaluminosas a leve-
mente peraluminosas, calcioalcalinas, mostram teores de
Si02 variando de 63.5 a 71.0 %, e trends lineares para ele-
mentos maiores nos diagramas de Harker. Os padrões de
ETR são semelhantes aos de rochas calcioalcalinas associa-
das a arcos magmáticos, com elevadas razões ETRL/ETRP
{(Ce/Yb)N -IO} e ausência de anomalias de Eu. Anfibolito
analisado mostra padrão menos fracionado, com razão (Cel
Yb)N = 6 e teores de ETRP idênticos aos observados nos

granodioritos. Os sienitos mostram padrão de ETR altamente
fracionado com razão (Ce/Yb)N -275. Os padrões spider-
diagrams são caracterizados por depressões em Nb, Ti, Sr e
Hf, sugerindo fracionamento de titanita, plagioclásio e zir-
cão. Os padrões dos sienitos mostram enriquecimento nos
LILE, e dos anfibolitos por depressões mais profundas em
Sr e Hf, provavelmente relacionadas com fracionamento de
plagioclásio e zircão.

Os granitóides do CT mostram idades TDM variando de 1.40
a 1.56 Ga, Nd(600) variando de -3.38 a -5.39 e Sr(600) varian-
do de 50.31 a 148.48, sugerindo uma origem a partir de mistura
entre uma fonte enriquecida Paleoproterozóica e material juve-
nil Cariris Velhos ou Brasiliano.. O enclave anfibolítico mostra
Nd(600) = -5.66 e Sr(600) = -47.72, e elevada razão Rb/Sr
(1,3215) sugerindo tratar-se de restito

As relações de campo e os dados químicos sugerem uma
história evolutiva bastante complexa. para o CT, envolvendo
fusão de crosta anfibolítica Paleoproterozóica, na geração de
quartzo-dioritos, monzodioritos, monzonitos, tonalitos e gra-
nodioritos, deixando homblenditos como resíduos. Cristaliza-
ção fracionada pode ter ocorrido durante a evolução desses
magmas.

O alojamento desses granitóides paralelamente à fábrica
de baixo ângulo regional e diques de dioritos intrudidos pré a
sin-migmatização sugerem que a intrusão desses granitóides é
contemporânea ao pico de metamorfismo ainda em um ambi-
ente compressivo, e que a migmatização parece ter perdurado
até 590 Ma, ou seja o final do regime compressivo na Faixa
Pajeú-Paraíba.

GRANITOGÊNESE TIPO-S NO DOMíNIO SERRA IMERI, PRovíNCIA RIO NEGRO, ESTADO DO AMAZONAS

Marcelo Esteves Almeidal.2 e Luiz Carlos da Silva3
ICPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-MA
2Pós-graduaçào em Geologia e Geoquímica (UFPAlBelém);
3CPRM/Serviço Geológico do Brasil, Brasília

Tel: (92) 663 5614, E-mail: Marcelo-almeida@cprm-ma.gov.br

Muscovita-biotita leucogranitos com granada no domínio

Serra Imeri foram inicialmente incluídos no Complexo Guia-

nense, Granito Marauiá e Complexo Cauaburi. Atualmente es-

ses leucogranitos são reunidos na Suíte Intrusiva Igarapé Rei-
lau, cuja área-tipo está situada nas cabeceiras do igarapé homô-

nimo, nos contrafortes da serra Curupira. Apresentam-se distri-

buídos principalmente na parte oeste da área. Constituem-se de

sienogranitos e monzogranitos, isótropos a localmente míloníti-

cos, de cor branco a rosa claro, eqüigranulares a porfiríticos e de

grão fino a grosso.

A associação mineral é formada por microclínio, quartzo,
plagioclásío, biotita, muscovita, granada, minerais opacos, zir-

cão, apatita, monazita, sericita, epidoto, titanita, leucoxênio,

ilmeno-rutilo, clorita, hidróxido de ferro e argilo-minerais. Con-

tém teores elevados de Si02 (»70%) e KP (4,3-6,1%), baixo

CaO (0,21-1,40%) e caráter peraluminoso confinnado pelo co-

ríndon normativo (até 1,6%). Nos diagramas discriminantes

ocupam o campo dos granitos sin- a pós-colisionais, enquanto

nos diagramas normalizados ao condrito mostram afinidade

com os granitos tipos S normais e fracionados, onde o primei-

ro ocorre com baixos valores de Rb, Nb, Th e elevados de Ba,
Sr, Nd, P, Sm, Zr em relação ao segundo. As feições petrográ-

ficas e químicas, como as altas porcentagens de Si02, compo-

sição próxima do mínimo granítico e caráter peraluminoso,

reforçam a similaridade entre os granitos Reilau e os tipo S.

Espessamento crustal de natureza tardi a pós-colisional, liga-

do à evolução de um orógeno controlado por colisão, deve ter

induzido a gênese destes granitos por fusão parcial de fonte

metassedimentar. Por correlação com os granitos tipo-S do

domínio Alto Rio Negro (Suíte Rio lçana), admite-se ainda

para a suíte Igarapé Reilau idades de cristalização ao redor de

1,5 Ga.
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A GRANITOGÊNESE PALEOPROTEROZÓICA DO SUL DE RORAIMA

Marcelo Esteves AlmeidaJ.2, Moacir J B. Macambira1, Mário Sérgio G. de Faria'
ICPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-MA
lUniversidade Federal do Pará (Belém)

Tel: (92) 6635614, E-mail: marce!o-almeida@cprm-ma.gov.br

Os trabalhos em escala regional no sul de Roraima têm iden-
tificado extensas áreas de exposição granítica. O avanço no co-
nhecimento permite, na escala I :250.000, distinguir dois tipos
de terrenos graníticos: Martins Pereira-Anauá e Igarapé Azul-
Água Branca. O Terreno Martins Pereira-Anauá, localizado na
parte norte e nordeste da área, compreende o núcleo mais antigo
com idades entre 2,02 Ga (Complexo Metamórfico Anauá) a
1,96 Ga (Granito Serra Dourada e Suíte Intrusiva Martins Perei-
ra). O Complexo Metamórfico Anauá corresponde a uma asso-
ciação cálcio-alcalina do tipo TTG, enquanto o Granito Serra
Dourada, em geral associado a seqüências paraderivadas (Gru-
po Cauarane), representa (cordierita)-muscovita granitos e gnais-
ses (magmatismo tipo S) anteriormente incluídos no Granito
Igarapé Azul. Do mesmo modo, os biotita granodioritos e mon-
zogranitos com enclaves de tonalito, quartzo monzodiorito e
anfibolito, antes parte do Granito Igarapé Azul, são agrupados
na suíte Martins Pereira. Caracterizam-se por textura porfiríti-
ca, matriz média a grossa, variando de isótropos a bandados,
miloníticos e protomiloníticos, com atitude média de N75E,80SE.
O Terreno Igarapé Azul - Água Branca ocorre na parte sul da
área e é caracterizado por granitos cálcio-alcalinos (e asseme-
lhados) com idades de 1,88 a 1,90 Ga (granitos Igarapé Azul e
Água Branca). A Suíte Intrusiva Água Branca é composta pelas
fácies à biotita e à hornblenda e possui textura equigranular média
a grossa, localmente porfirítica, por vezes com fraca foliação e
tendência mosqueada. A fácies à biotita inclui monzogranitos,

granodioritos (e raro sienogranito) com enclaves de biotita-hor-
nblenda tonalito, possuindo máficos entre 3 e 35 % e titanita,
opacos e allanita-epidoto como principais fases acessórias. A
fácies à hornblenda inclui granodioritos, monzogranitos, diori-
tos, tonalitos e quartzo monzodioritos, com máficos entre 12 e

65 % e opacos e titanita como fases acessórias dominantes. In-
terações magmáticas entre monzogranitos à biotita com tonali-
tos e dioritos à hornblenda são marcadas por contatos em cúspi-
de e interdigitados, cristais pingados e geração de um provável
tipo híbrido (granodiorítico). O Granito Igarapé Azul possui cerca

de 1470 km2 e caracteriza-se por (muscovita)-biotita
(leuco)granitos e escassos granodioritos, com textura equigra-
nular a porfirítica, grão fino a médio e opacos e allanita-epidoto
como principais minerais acessórios. Ocorrem intrusivos na su-
íte Água Branca, contendo ainda enclaves foliados, lenticulares
e ricos em biotita, com atitude média de N65E,90. Propõe-se a
criação da Suíte Intrusiva Igarapé Azul para englobar outros gra-
nitos, com características em comum, observados nas proximi-
dades. Granitos tipo A (1,81 Ga; Granito Moderna), charnocki-
tos (Igarapé Tamandaré) e enderbitos (Santa Maria) cortam am-
bos terrenos. Em termos cronológicos a granito gênese desta re-
gião guarda fortes semelhanças com a da Província Tapajós,
contendo dois espectros de idade bem marcados (1,96 a 2,00 Ga
e 1,87 a 1,90 Ga), no entanto, estudo petrográfico e geoquímico
comparativo deve ser empreendido de modo a consolidar essa
correlação.

GRANITOGÊNESE PALEOPROTERIZÓICA NA REGIÃO DO VALE DO PARAMIRIM, BA

João Batista A. Arcanjo', Adriano Alberto M. Marlins',Herman Santos C. Loureiro'
ICPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-SA
Te!: (71) 230 9977,E-mail: geremiba@cprmba.gov.br

A região do vale do Paramirim, localizada no centro-oeste
da Bahia, apresenta um embasamento arqueano, com idades que
variam de 3.300 a 2.700 Ma, constitui do por orto-gnaisses e
migmatitos dos complexos Gnáissico-Migmatítico (idade U/Pb
3.300 Ma) e Paramirim ( idade Rb/Sr 2.700 Ma), bem como
ortognaisses granulíticos do Complexo Santa Isabel (idade Rbl
Sr 3.000 Ma), além de seqüências supracrustais do Arquenol
Paleoproterozóico designadas pelos complexos Riacho de San-
tana, Boquira, Ibiajara e Ibitira-Ubiraçaba.

Essa área está assinalada por uma intensa granitogênese
paleoproterozóica, representada por dois conjuntos graníticos:

um do Rhiaciano-Orosiriano (2.300 - 1.800 Ma),que abrange os
maciços de Veredinha, Boquira e Batólito de Guanambi e o ou-
tro do Estateriano (1.800 - 1.600 Ma), cujo principal correspon-
dente é a Suíte Intrusiva Lagoa Real.

O corpo de Veredinha, intrusivo no Complexo Boquira,
apresenta variação composicional de monzogranito a grano-
diorito, é porfirítico, calcioalcalino de alto K, peraluminoso
e com idade U/Pb de 2.103 Ma. O de Boquira, intrusivo nos
complexos Paramirim e Boquira, corresponde a um monzo-
granito foliado, de caráter calcioalcalino de alto K, meta lu-
minoso, com idade U/Pb de 2.041 Ma. Já o Batólito de Gua-
nambi, que abrange sienitos, sienogranitos, monzogranitos e
granitos, é intrusivo no Complexo Santa Isabel. São rochas
metaluminosas de filiação calei alcalina de alto K e com ida-

de Pb/Pb e u/Pb de 2.050 Ma. Os trabalhos desenvolvidos
pelo Projeto Vale do Paramirim ( convênio CBPM-CPRM )
permitiram concluir que esse magmatismo está relacionado a
fusão parcial da porção inferior da crosta siálica, com retra-
balhamento (migmatização) das rochas existentes e geração
de magmatismo híbrido ( componente mantélica de natureza
alcalina + produto da fusão parcial de crosta TTG ), com pro-
dução de intrusões granitóides metaluminosas de filiação cal-

cialcalina de alto K ( batólito de Guanambi e granitos de
Boquira e Veredinha).

A Suíte Intrusiva Lagoa Real, do segundo conjunto, com-
preende o granitóide São Timóteo e o ortognaisse Lagoa Real,
este com importantes mineralizações de urânio. O corpo São
Timóteo define a fácies isotrópica dessa suíte e, quando azula-
do, é explorado como pedra ornamental; enquanto a f'ácies gnáis-
sica, que comporta albititos mineralizados em urânio, constitui

o ortognaisse Lagoa Real. Essa suíte é o representante plutônico
do magmatismo metaluminoso e calcioalcalino de alto K (idade
U/Pb em zircão de 1.725 Ma) relacionado à fase inicial do rifte
Espinhaço. As rochas peraluminosas do Grupo Rio dos Remé-

dios são seus correspondentes vulcânicos. Os granodioritos e
granitos gnáissicos que bordejam a escarpa ocidental da Chapa-
da Diamantina e apresentam espectros de elementos terras raras
compatíveis aos dessa suíte, parecem ter também uma evolução
paleoproterozóica.
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LAVRAS DO SUL. RS
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o Distrito Aurífero de Lavras do Sul (DALS) compreende
cerca de vinte antigos prospectos mineiros mais importantes,
situados nos granitóides do Complexo Intrusivo Lavras do Sul
(CILS) (Gastal & Lafon, 1998), e nas rochas vulcanogênicas da
Fm. Hilário (FH) (Ribeiro & Fantinel, 1978).

O CILS é caracterizado por uma zonação reversa de fácies.
Estas compreendem uma zona central (Nardi, 1984), represen-
tada predominantemente por granodioritos e monzogranitos que,
segundo este autor, teria sido assimilada parcialmente por um
magma alcalino (pertita granitos - zona periférica), gerando ro-
chas híbridas entre os dois tipos (sieno e monzogranitos - zona
transicional). A FH é representada por lavas e rochas piroclásti-
cas intermediárias a básicas (Nardi & Lima, 1985).

As mineralizações do DALS ocorrem em uma estreita faixa
de disposição NW-SE e são predominantemente filonianas, re-
presentadas por veios de quartzo, calcita e dolomita (FH) de dire-
ção N40W a E-W e, localizadamente, NE; ocorrem ainda minera-
lizações disseminadas, relacionadas a halos de alteração hidroter-
mal adjacentes aos veios. O ouro ocorre principalmente na estru-
tura dos sulfetos, em concentrações médias de 0,4 a 5 ppm nos
granitóides e rochas vulcanogênicas hidrotermalizadas.

A alteração propilítica que afeta os granitóides das zonas
central e transicional do CILS, gera a substituição pseudomórfi-
ca de anfibóliolbiotita para clorita e epidoto. Nos pertita grani-
tos, a biotita é rara ou ausente, sendo o mesmo tipo de alteração
restrito à alteração do anfibólio para clorita sem formação de

epidoto. Nas rochas vulcanogênicas, o par clorita + epidoto é
acompanhado por actinolita, esta presente apenas nas regiões de
contato com os granitóides. A alteração filica é representada pela
cristalização de mica branca, quartzo e sulfetos (pirita arsenífe-
ra e calcopirita), ocorrendo clorita nas rochas vulcanogênicas.
Os eventos hidrotermais finais são associados a uma carbonata-
ção pervasiva (calcita e dolomita) e por hematitização (especu-
larita) em planos de fratura ao longo de toda a região.

O estudo dos minerais de alteração foi feito a partir de aná-
lises por microssonda eletrônica e difração de raios X (DRX). O
anfibólio dos granitóides é classificado como Fe-actinolita, en-
quanto que nas rochas vulcanogênicas ocorre actinolita e Mg-
hornblenda. A mica branca tem composição muito variável, sendo
observado o predomínio de fengita na porção oeste do CILS e
ilita na porção leste do mesmo; composições intermediárias são
observadas nas rochas vulcanogênicas. A partir de análises por
DRX em amostras de mica branca, se observou a ocorrência de
politipos 1M (trans- e cis- vacante) nos minerais da porção
centro-leste d-;;~vomplexogranítico, enquanto na porção centro-
oeste do mesmo, predominam politipos 2M" com pequena in-
fluência do 1Mtv' A clorita varia de clinocloro a chamosita e thu-
ringita, sendo as composições mais ferrosas associadas aos gra-
nitóides, enquanto as mais magnesianas às rochas vulcanogêni-
caso A geotermometria das cloritas do DALS, após correções
em razão das altas concentrações de ferro, apresentou tempera-
turas aproximadamente homogêneas em tomo de 300°C.

MAGMATISMO TARDI-TRANSAMAZÔNICO NA SERRA DO NAVIO, REGIÃO CENTRAL DO AMAPÁ:
EVIDÊNCIAS GEOCRONOLÓGICAS

Alberto Adriano Sales Borges J, Jean-Michel Lafon 2, Raimundo Netuno Nobre Villas 3

J Cursode Graduaçãoem Geologiada UFPA email:albertob@ufpa.br
2Departamento de Geoquímica e Petrologia, CG-UFPA email: lafon@ufpa.br
3 Departamento de Geologia, CG-UFPA email: netuno@ujjJa.br

O Estado do Amapá constitui a porção sudeste da Província
Maroni-Itacaiúnas e teve a sua principal época de estruturação
durantea orogênesetransamazônica(2,2 - 1,95Ga).No Ama-
pá, vários episódios plutônicos foram evidenciados no período
entre 2,17 - 2,05 Ga (Avelar et ai;. este simpósio).

A área de Amapari, a cerca de 18 Km a WSW da cidade
Serra do Navio na região Central do Amapá, é constituída por
uma seqüência supracrustal vulcanossedimentar paleoprotero-
zóica, metamorfisada na fácies xisto-verde a anfibolito (Suíte
Metamórfica Vila Nova) a qual ocorre em faixas alongadas se-
gundo NW-SE, estando assentada discordantemente sobre o
Complexo Guianense. Importantes mineralizações auríferas
ocorrem associadas a essas seqüências metavulcanossedimen-
tares, muitas das quais em veios de quartzo hospedados zonas
de cisalhamento. Várias intrusões graníticas tardi-tectônicas
cortam o pacote vulcanossedimentar, as quais propiciaram me-
tamorfismo de contato, além de alterações hidrotermais em di-
versas rochas da seqüência. Uma dessas intrusões é o Granito
Amapari que aflora na área do depósito aurifero de Amapari e
foi interceptado em profundidade por furos de sondagem.

O Granito Amapari é um corpo hololeucocrático, de colora-
ção cinza esbranquiçada, textura alotriomórfica e granulação
média a grossa, às vezes com aspecto pegmatóide. Apresenta-se
localmente brechado e nele se destacam grandes palhetas de
muscovita e pequenos cristais de subarredondados de granada.
Às vezes toma-se mais cinza e adquire menor granulação, po-
rém mantendo o mesmo conteúdo mineral. A composição mo-

dai revela 35-25% de quartzo, 5-40% de plagioclásio, 12-40%
de álcali feldspato e 3-30% de muscovita. A granada e a sillima-
nita ocorrem como minerais varietais. Dentre os minerais aces-
sórios primários destacam-se fases opacas, turmalina, zircão e
apatita, sendo de pouca expressão os produtos de alteração hi-
drotermal. O corpo é geralmente isotrópico, porém apresenta,
em alguns domínios, uma leve orientação ressaltada por peque-
nas palhetas de muscovita que definem uma incipiente foliação
Em algumas amostras do granito, constatam-se sinais de defor-
mação, haja vista a presença de cristais de plagioclásio forte-
mente fraturados, com forte extinção ondulante e macias defor-
madas. Veios de quartzo milimétricos cortam o granito

Uma datação Pb-Pb em zircão do granito forneceu uma ida-
de de 1980 :!: 60 Ma com dois cristais revelando idades de 2,12
e 2,39 Ga. Outra datação Pb-Pb, mas em rocha total, forneceu
uma idade de 1993 :!: 13 Ma, interpretada como a de cristaliza-
ção do granito. Dados Sm-Nd complementares (Oliveira et aI.;
neste simpósio) apontaram uma idade TDMde 2,60 Ga

Os dados mineralógicos e geocronológicos permitem inter-
pretar o Granito Amapari como um plúton gerado por fusão crus-
tal, caracterizando um episódio magmático tardi-transamazôni-
co em tomo de 1,99 Ga o qual, ainda não havia sido evidenciado
no Amapá. A presença de zircões herdados com idade mínima
de 2,39 Ga e a idade modelo TDMde 2,60 Ga são mais uma evi-
dência da existência de uma crosta arqueana retrabalhada du-
rante a orogênese Transamazônica, neste setor do Escudo das
Guianas.

435



GRANITOGÊNESE PERALUMINOSA TRANSAMAZÔNICA NO EMBASAMENTO DA FAIXA BRASíUA E SEU
SIGNIFICADO TECTÔNICO.

N.F Botelho; M.A. Moura; c.Js. de Alvarenga; E.L. Dantas; M.A. Dardenne; JE.G. Campos; ?R. Menezes; A.? de Brito.
Institutode Geociências- Universidadede Brasília

o embasamento da Faixa Brasília, no nordeste do Estado de
Goiás e sudeste do Estado do Tocantins, é constituído em gran-
de parte por rochas graníticas peraluminosas, distribuídas nos
terrenos anteriormente conhecidos como Complexo Granito-
gnáissico. Essas rochas têm composição que vai de tonalito a
sienogranito, englobando tipos com biotita, com biotita e mus-
covita e com biotita, muscovita e granada, e estão sendo incluí-
das dentro de uma unidade denominada de Suíte Aurumina (Bo-
te lho et ai. 1999). Os granitos com uma ou duas micas são tipi-
camente sin- a tardi-tectônicos, apresentando-se intrusivos e
deformados concordantemente com a foliação de metassedi-
mentos atribuídos à Formação Ticunza!. Nos tonalitos, a defor-
mação é incipiente e as relações de campo indicam que se trata
de uma fase tardia da granitogênese, com características clara-
mente pós-tectônicas. A derivação crustal dessas rochas é tam-
bém indicada, no caso dos sieno e monzogranitos, pela compo-
sição química peraluminosa, enriquecimento em P, Th, Rb, Li e

Ta e grande fracionamento das terras raras (La/Yb)N>50 . Outra

característica importante e comum é a presença de aglomerados
de grafita macro e microscópicos. Além da importância na com-
preensão da geologia da parte nordeste do embasamento da Fai-
xa Brasília, algumas fácies graníticas da Suíte Aurumina têm
relação direta na gênese de mineralizações de ouro, Sn- Ta e U
do nordeste de Goiás.

Os primeiros dados de U-Pb em zircão indicam idades entre
2,0 e 2,3 Ga para as rochas da suíte peraluminosa. As idades

mais jovens são comparáveis às idades U-Pb (-2,0 Ga) de cassi-
teritas de depósitos de Sn da região de Monte Alegre de Goiás e

à idade K-Ar (-2,1 Ga) em muscovita de pegmatitos estanífe-
ros (Sparrenberger & Tassinari 1999), além das idades U-Pb em
zircão de granitos tardios (2, I Ga; Brito et aI. 2002). Os granitos
e tonalitos têm eNd(T=2,1)entre -3 e-5 e TDMentre 2,5 e 2,7 Ga.
Em comparação com os granitos intraplaca paleo a mesoprote-
rozóicos meta luminosos da Província Estanífera de Goiás
(eNd(T= I ,8) entre +3 e -li e T

DM
entre 2,0 e 2,5 Ga; Pimentel e

Botelho, 200 I), a fonte dos magmas peraluminosos da Suíte
Aurumina é predominantemente arqueana, com pequeno retra-
balhamento crusta!. Dados isotópicos preliminares e dados de
campo, como xenólitos e aglomerados de grafita nas rochas gra-
níticas, sugerem que os metas sedimentos da Formação Ticunzal
podem ter sido esta fonte.

As relações com a sequência metassedimentar, as caracte-
rísticas químicas, as idades, os dados isotópicos e a extensão do
domínio dessas rochas peraluminosas sugerem que a Suíte Au-
rumina representa um magmatismo transamazônico de natureza
sin- até pós-colisional, o primeiro com esta abrangência a ser
identificado nos domínios do embasamento da Faixa Brasília.
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GRANITOS PERALUMINOSOS PALEOPROTEROZÓICOS MINERAUZADOS EM OURO, URÂNIO, ESTANHO E
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Na região nordeste do Estado de Goiás, foram individuali-
zadas várias fácies de granitos, que, até recentemente, eram con-
siderados como pertencentes ao Complexo Granito-gnáissico de
idade arqueana/paleoproterozóica ou aos granitos estaníferos
anorogênicos de idade paleo/mesoproterozóica. Esta nova suíte
de rochas graníticas peraluminosas foi denominada de Suíte
Aurumina, com idade entre 2,0 e 2,2 Ga.

Os granitos peraluminosos da Suíte Aurumina, além da
grande importância para o entendimento da evolução geotec-
tônica da região, constituem as encaixantes de várias ocorrên-
cias e depósitos de ouro como em Cavalcante, Aurumina e
Monte Alegre de Goiás, hospedados em veios de quartzo. As
ocorrências de U de Campos Belos também estão hospedadas
em rochas dessa suíte. Mineralizações de Sn-Ta associadas a
granitos e a pegmatitos ocorrem nas regiões de Cavalcante,
Porto Real e Monte Alegre de Goiás e são relacionadas a fáci-
es mais evoluídas da Suíte Aurumina, incluindo turmalina gra-
nitos, pegmatitos e albititos.

Os granitos peraluminosos encontrados na Suíte Aurumina
são leucocráticos, com granulação média a grossa, compostos
essencialmente de quartzo, microclínio e plagioclásio sódico.
Minerais sub-essenciais são representados por biotita e/ou mus-
covita e os minerais acessórios são zircão, apatita, monazita e
turmalina. As lamelas de muscovita magmática são essencial-
mente maiores e ricas em Ti, com até 1,5% de Ti02.

As mineralizações auríferas ocorrem sempre nas proximida-
des do contato com a encaixante metassedimentar, mais freqüen-
temente associadas a zonas de cisalhamento com intensa silicifi-
cação. As associações minerais encontradas nos minérios são di-
versificadas; enquanto em Cavalcante, o ouro ocorre associado a
uma paragênese rica em Se, Pd, Pt e Bi, em Aurumina a minerali-
zação é mais rica em sul fetos de Cu, Zn e As. Em outros depósi-
tos, as mineralizações são mais simples, apenas com enriqueci-
mento em pirita e, mais raramente, em arsenopirita.

As mineralizações de Sn- Ta estão hospedadas em pegmati-
tos e greisens com muscovita, lepidolita, turmalina e berilo. A
associação com tantalita e o enriquecimento em Cs e Li de algu-
mas micas são indicadores de que essa associação granito-peg-
matito é do tipo LCT, contrastante com a associação dos grani-
tos intraplaca da região, do tipo NYF.

As mineralizações de urânio estão intimamente associadas
a granitos peraluminosos, sendo reportada também a presença
de albititos, cujo contexto, embora tenha sido prospectado no
passado, ainda é pouco conhecido. Regionalmente, esses grani-
tos possuem importantes anomalias de U em sedimentos de cor-
rente e as ocorrências de U, bem como os depósitos/ocorrências
de ouro, estão associadas a granitos com altas anomalias aero-
cintilométricas no canal do Th, contrastantes com os granitos
peraluminosos mineralizados em Sn e Ta e constituindo um im-
portante guia prospectivo.
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o Complexo Alcalino de Floresta Azul (CAFA), constitui
uma das principais intrusões da Provincia Alcalina do Sul do
Estado da Bahia. Ele está localizado na porção noroeste da
província, tem forma alongada NE-SW e área aflorante de 200
km2. O CAFA é constituído por duas intrusões: uma granítica
rica em enclaves dioríticos, situada a leste, e outra sienítica,
situada a oeste. A intrusão granítica é constituída por biotita-
granitos e dioritos que exibem feições de fluxo magmático,
materializadas pelo alinhamento dos prismas de feldspato e
dos enclaves. As rochas graníticas têm textura faneritica mé-
dia e a biotita como o máfico dominante. Os cristais de oligo-
cIásio (»23% An) e de ortoclásio pertítico são subédricos, fre-
qüentemente mostrando disposição angular ou triangular, com
os interstícios entre os prismas ocupados por cristais de quart-
zo. Os minerais acessórios são apatita, zircão, óxidos de Fe-
Ti, allanita e carbonato. As rochas dioríticas são abundantes
em todos os afloramentos visitados (correspondendo a 10-30%
das áreas expostas) e ocorrem sob a forma de enclaves globu-
lares, localmente deformados pelo fluxo magmático. Estas ro-
chas dioríticas são em geral porfiríticas e têm como fenocris-
tais (1-3 cm) homblenda, biotita e andesina (»38%An). Estes
mesmos minerais mais feldspato alcalino e quartzo, juntamen-
te com os acessórios, constituem a matriz faneritica média.
Apatita, zircão, óxidos de Fe- Ti, pirita e titanita são acessórios
constantes nestas rochas. As relações observadas entre os en-

claves dioríticos e as rochas graníticas encaixantes são varia-
das e apontam para a coexistência de dois magmas distintos.A
intrusão sienítica é constituída por rochas isotrópicas, nas quais
localmente se observam figuras de fluxo magmático, sendo oca-
sionalmente cortadas diques de traquitos porfiríticos e basálti-
cosoA litologia dominante é sienítica com ou sem feldspatóide,
tendo como máficos principais biotita, anfibólio alcalino e ae-
gerina de forma subordinada. Nestas rochas a disposição angu-
lar ou triangular dos cristais subédricos de feldspato alcalino
pertítico acomoda em seus interstícios os outros minerais pre-
sentes. Na parte central desta intrusão, e nos contatos gradacio-
nais com as rochas sieníticas encaixantes, ocorrem os foid-sie-
nitos. Estes sienitos com feldspatóides (nefelina, sodalita e can-
crinita) exibem textura fanerítica grossa a pegmatítica e suas
composições variam desde nefelina-sodalita-sienitos, sodalita-
sienitos até sodalititos. O máfico freqüente é a biotita; anfibólio
sódico e aegirina ocorrem de forma esporádica. Nestas rochas a
nefelina ocorre intersticial aos prismas de feldspato alcalino per-
títico e, por vezes, encontra-se intercrescida com ele. Os cristais
de sodalita aparentemente desenvolvem-se às custas da nefeli-
na, e ambos alteram-se formando cancrinita, carbonato e mica
branca. Fluorita, carbonato e titanita são geralmente presentes
nos sítios mineralizados em sodalita-sienitos azuis. [Esta pes-
quisa conta com os apoios da CBPM e CNPq, e corresponde à
contribuição n°135 do GPA]

GEOLOGIA PRELIMINAR DA FOLHA SANTANA DO IPANEMA-AUPE
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'CPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-RE
2 Departamentode Geologia-UFPE
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Neste trabalho são apresentados dados preliminares de le-
vantamento geológico feito na Folha Santana do Ipanema (SC.24-
X-D-I/I:IOO.OOO),combinando dados de campo e petrográfi-
cosoForam reconhecidos complexos granítico-migmatíticos de
provável idade Mesoproterozóica (Complexos Cabrobó-CC e
Belém do São Francisco-CBSF) e suítes intrusivas graníticas de
idades mesoproterozóicas (ortognaisses) provavelmente relaci-
onados ao plutonismo sin-tectônico Cariris Velhos, além de vá-
rias suítes intrusivas graníticas Neoproterozóicas.

Foram identificados dois domínios, cujo contato é marca-
do por uma zona de cisalhamento contracional de médio a
baixo ângulo (Zona de Cisalhamento Maravilha) de direção
NE-SW: O Domínio I, correlato ao CC, distribui-se na porção
NW da referida folha, ao longo de uma faixa de direção NE-
SW, com foliações regionais na direção NE-SW e localmente
infletidas para NW -SE. Neste Domínio são reconhecidos: 1)
Sequência supracrustal com granada-biotita (:1:sillimanita) xisto
e granada-biotita-muscovita gnaisses; com foliação de direção

NE-SW sub-horizontal e, quando próximas à zona de cisalha-
mento regional, infletida na direção NW-SE; 2) Granitos e gra-
nodioritos a duas micas (:1:granada), plutão Ouro Branco, leu-
cocráticos, equigranulares, médios a grossos e foliados. Aflo-
ra em "sheets" no CC, possuem enclaves máficos e xenólitos
de micaxistos granatíferos, quase totalmente assimilados, além
de porções pegmatíticas e feições de metassomatismo; 3) Gra-
nitóide alcalino, plutão Águas Belas, com as fácies homblen-
da monzogranito (núcleo) e riebeckita sienogranito (bordo e
apófises nas encaixantes). De idade Cambriano inferior, são
leucocráticas, róseas, equigranulares grossas a médias e iso-
trópicas. O Domínio 2, correlato ao Domínio Água Branca,
ocupa a porção central e SE da área. Neste são reconhecidos:
1) Ortognaisses migmatíticos com mesossoma de composição
anfibólio-biotita tonalito a granodiorito com intercalações de
anfibolitos de derivação ígnea, localmente com lentes cal cios-
silicáticas (epidoto+granada). Estes são correlatos ao CBSF e
estão distribuídos em uma faixa descontínua NE-SW, no limi-
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te entre os dois domínios. São polideformados (Sn-l- dobras
sem raiz; Sn-foliação plano axial a Sn+l, sub-horizontal); 2)
Plutões Quartzo monzodiorito a granodiorito, leucocrático,
creme amarelado, equigranular médio a porfirítico com feno-
cristais de alcalifeldspato (1-2 cm) e plagioclásio (lcm). Pos-
sui alcalifeldspato e enclaves dioríticos orientados na direção
NW -SE e xenólitos de migmatitos de composição granítica. 3)
Plutões Maravilha e Rui Palmeira, Granodioritos porfiríticos,
leucocráticos a mesocráticos, cinza a róseos, inequigranulares
porfiríticos com fenocristais euédricos de alcalifeldspato (1-
5cm), orientados, em matriz equigranular média a grossa. Tem-
se enclaves dioríticos e zona de cisalhamento sub-magmática,
localmente desenvolvendo estrutura augen. 5) Anfibólio sieni-
to a quartzo sienito grosso, plutão Serra da Caiçara, leucocrá-
ticos, róseo avermelhados, equigranulares grossos, com encla-

ves anfibolíticos elipsoidais; 6) Complexo Granítico Santana
do Ipanema; 7) Stocks de biotita leucogranitóides equigranu-
lares finos, isotrópicos, localmente milonitizados ou cortados
por fraturas e/ou diques pegmatíticos. Critérios cinemáticos,
tais como lineações de estiramento de rake forte e estruturas
indicativas de transporte N e NW, indicam dominância de uma
tectônica contracional entre os gnaisses dos dois domínios,
sugerindo um cavalgamento do Domínio 2 sobre o Domínio 1,
precedendo a intrusão dos granitos Brasilianos. O transporte
para N e NW é contrária ao observado em toda Faixa Sergipa-
na, sugerindo as seguintes possibilidades; a) Trata-se de retro-
empurrões associados a deformação contracional neoprotero-
zóica da Faixa Sergipana ou b) Trata-se de uma deformação
contracional mais antiga, que poderia ser de idade Cariris Ve-
lhos

MODELO DE ALOJAMENTO CRUSTAL DO BATÓLlTO DE QUIXADÁ, DOMíNIO CEARÁ CENTRAL, COM BASE
EM DADOS GEOFíSICOS DIVERSOS

David Lopes de Castro; Raimundo Mariano Gomes Castelo Branco; Guttenberg Martins
Laboratório de Geofisica de Prospecção e Sensoriamento Remoto - DEGEO - UFC

Um estudo geofisico multidisciplinar foi executado no li-

mite leste do Domínio Ceará Central, porção setentrional da

Província Borborema. O objetivo primeiro desta investigação

foi obter evidências geofisicas do mecanismo de posiciona-

mento crustal do Batólito de Quixadá, ocorrido sob um regime
colisional obliquo, predominante durante a Colagem Brasilia-

na/Pan-Africana. O Batólito de Quixadá representa a porção
norte do Complexo Granítico Quixadá-Quixeramobim e sua
evolução tectônica está diretamente relacionada com extensas

zonas de cisalhamento NE-SW, de idade Neoproterozóica, que

afetam as rochas do batólito, sem contudo limitar diretamente

o pluton. São rochas graníticas pertencentes a uma suíte cal-

cio-alcalina rica em potássio, sendo o granito de Quixadá com-
posto, predominantemente, por um monzonito porfirítico com

enclaves máficos e cortado por diques de diorito e aplito. Sua

forma elipsoidal orienta-se segundo a orientação NE-SW das
principais zonas de cisalhamento da região. O estudo geofisi-

co dividiu-se: a) no reconhecimento de indicadores da defor-
mação regional, que afetou o corpo intrusivo e suas encaixan-
tes, com base no processamento digital e interpretação de ima-
gensde satélite LANDSAT- TM5 e dadosgeofisicos radio-
métricos (U, Th e K) e magnéticos aerolevantados; e b) na de-
terminação da geometria interna do batólito a partir da inver-

são de dados gravimétricos. Na porção leste do batólito, os

lineamentos estruturais fotointerpretados e alinhamentos mag-

néticos revelam o domínio de feições NE-SW controladas pela

zona de cisalhamento Senador Pompeu. Enquanto que, sua

borda oeste apresenta uma marcante inflexão dos traços estru-

turais de NE-SW para NW-SE, circundando os limites norte

do corpo em direção a zona de cisalhamento Senador Pompeu.
A presença de pontos tríplices das foliações regionais nas suas

bordasNE e W reforça o carátersin a tardi tectônico do corpo
granítico. Os mapas radiométricos mostram uma baixa conta-
gem de urânio e tório na área aflorante do granito, bem como
permite delimitar as principais unidades geológicas pré-cam-
brianas da região. Já a assinaturamagnéticado batólito é mar-
cadapor uma expressivaanomalia positiva em forma de "s"
ao longo de sua borda oeste, podendo representar o prolonga-
mento para nordeste da zona de cisalhamento Quixeramobim.
Do ponto de vista gravimétrico, o batólito apresenta uma .ano-
malia positiva pouco comum, refletindo um contraste de den-
sidade positivo entre suas rochas ricas em anfibólios relativa-
mente mais densos e as encaixantes mais félsicas. A inversão
dos dados gravimétricos revela um relevo basal sub-horizon-
tal com várias áreas mais espessas, interpretadas como os anti-
gos condutos magmáticos. Atingindo profundidades de até
2.333 m, estas zonas de raiz estão alinhadas em baixo ângulo
com a orientaçãoprincipal NE-SW das zonas de cisalhamen-
to. O conjunto de evidências geofisicas sugere que a conjuga-
ção dos esforços transcorrentes dextrais das zonas de cisalha-
mento Senador Pompeu e Quixeramobim facilitaram o aloja-
mento do batólito de Quixadá em uma zona de distensão crus-
tallocaI. Neste contexto, a porção sul do Complexo Granítico
Quixadá-Quixeramobim teria sido posicionada em uma estru-
turação do tipo bacia pull-apart. Este modelo de alojamento
granítico encontra semelhanças com a história evolutiva dos
granitos da região de Donegal no Reino Unido, em especial as
intrusões de Thorr e Fanad.
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GEOLOGIA E PETROGRAFIA DO BATÓLlTO GRANíTICO NEOPROTEROZÓICO DE BARCELONA - MACiÇO
SÃO JOSÉ DE CAMPESTRE, LESTE DA FAIXA SERIDÓ

lRogério Cavalcante (rogeriocavalca@bol.com.br); 2Antônio C. Galindo; 2Fernando César A. da Silva; 3Alain Chauvet

lCurso de Geologia- UFRN; 2 DG/UFRN-Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofisica; 3 CNRS-Orleans, França

°
plúton de Barcelona constitui um batólito com aproximada-

mente 300 km2 de área aflorante, localizado na região central do
Rio Grande do Norte. Geologicamente está inserido na Província
Borborema, no domínio do Maciço de São José de Campestre, por-
ção leste da Faixa Seridó.

°
trabalho lida com a cartografia geoló-

gica, aspectos petrográficos microscópicos, suas microtexturas, sua

classificação/nomenclatura modal no contexto da proposta do IUGS,
procurando definir a geometria do plúton, suas relações com as
encaixantes. e processos evolutivos petrogenéticos.

°
corpo granitóide possui forma alongada en cornue com

direção aproximadamente NNE-SSVI, com relevo dominado por
serras (Inês, Tapuia e São Pedro) e serrotes com altitudes mode-
radas (cotas máximas da ordem de 400-500m). Sua borda oeste
é delimitada pela Zona de Cisalhamento Picuí-João Câmara -
ZCPJC, de direção NE-SW (uma estrutura transcorrente brasili-
ana, de cinemática dextral, com mais de 100 km de extensão), a
qual imprime umfabric milonítico no granito.

Em campo três principais fácies texturais são identificados: fino,
porfirítico médio e porfirítico grosso, com predominância deste úl-
timo, que usualmente apresenta um fabric de fluxo magmático dado
principalmente pela orientação dos cristais de K-feldspatos. É de se
ressaltar a presença de enclaves de composição diorítica, tanto de
forma globular quanto alongada (mais freqüente), e às vezes na
forma en cornue. Esses enclaves podem seguir a orientação de flu-
xo magmático ou em ângulo com esta orientação.

Composicionalmente são essencialmente monzogranitos

(biotita-homblenda monzogranitos e biotita-monzogranitos, nos
fácies porfiríticos médio e grosso, e biotita-monzogranitos no
fácies fino). Quartzo, feldspato potássico (microclina micro-
pertítica) e plagioclásio oligoclásico( em cristais usualmente zo-
nados), constituem a mineralogia essencial, e somam em mé-
dia 80-95 % moda!. Biotita, anfibólio (família das homblen-
das) e titanita (freqüentemente em cristais idomórficos losan-
guiares) constituem os máficos dominantes, e opacos em se-
ções quadráticas (magnetita ?), epídoto, allanita (cristais na
sua maioria idiomórficos e zonados), zircão, apatita são os aces-
sórios comuns. Saussuritação e carbonatação dos plagioclási-
os, e cloritização da biotita são processos secundários relati-
vamente frequentes.

Os dados abaixo permitem contextualizar as microtexturas
versus condições de cristalização, denota-se então: a paragêne-
se mineral titanita-magnetita-quartzo em equilíbrio indica cris-
talização a partir de um magma já relativamente oxidado, além
da textura em carona do epídoto hipidiomórfico (cristalização
tardia) manteando cristais de allanita idiomórfica, sugerindo que
a fugacidade aumentou com o decorrer da cristalização; a pre-
sença de fases fluidas ricas em CO, e em água no estágio subso-
lidus são evidenciadas pelos processos de saussuritização, car-
bonatação e cloritização em plagioclásios e biotita, respectiva-
mente; como processo evolutivo dominante do magma do plú-
ton de Barcelona advoga-se a cristalização fracionada com base
na presença de cristais zonados de plagioclásio e allanitas.

GEOQuíMICA E EVOLUÇÃO CRUSTAL DE GRANITÓIDES PERALUMINOSOS COM CORDIERITA NA FAIXA
MÓVEL ARAÇUAí (BAHIAlMINAS GERAIS)

Joil José Celino* - POSGEMA - /GEO/DGGA - UFBa - joil@ujba.br
Nilson Francisquini Botelho* - Pós-graduação de Geologia - /G - UnB - nilsonjb@unb.br
*Grupo de pesquisa Granitos e Mineralizações Associadas (Ref UNB 0/26).

Grani tóides N eoproterozóicos fortemente peraluminosos,
comuns em associações plutônicas pós-tectônicas, ocorrem como
intrusões leucograníticas a duas micas e com cordierita e grana-
da de significativa extensão no orógeno Araçuaí no extremo sul
do Estado da Bahia c nordeste de Minas Gerais.

Do ponto de vista geoquímico, fora dos grupos de rochas com
minerais predominantes, a gama de variação dos teores é signifi-
cativa, com exceção feita a relativa constância de AI,O) que apre-
senta valores elevados (-15%). A soma de FeOT + MgO + MnO +
TiO, atinge no máximo 8%, confirmando o caráter leucocrático.
As variações na razão de KP / Nap, em geral, superiores à I,
mostram a predominância para o feldspato-K no curso da diferen-
ciação magmàtica, uma vez que a proporção volumétrica de bio-
tita diminui em função do crescimento da acidez das rochas. A
norma CIPW apresenta teores elevados de córindon (-3,0), o que
reforça o caráter aluminoso destas rochas.

Os granitóides tem uma ampla variação de SiO, (66 a 75% em
peso).

°
caráter fortemente peraluminoso é destacado pelo ISA de

0,99 a 1,89, enquanto algumas correlações são destacáveis nos dia-
gramas de Pearson: Al,03

'
TiO,

'
FeOT

'
MgO e CaO de modo

positivo e Nap e ~O com uma correlação negativa com SiO,.
Em termos de elementos traços apresentam alto conteúdo

de Rb (150 - 400 ppm) e baixo Sr (50 - 242 ppm), Ba (150-
1200 ppm) e Zr (80 - 950 ppm), onde o Rb mostra uma correla-
ção positiva com Si02 e Sr, Ba, Zr, V, Co e Cr uma negativa.

Os dados de ETR indicam uma abundância total entre 30 a

1000 ppm, com as mais altas concentrações nos granada-cordi-
erita granitos. Padrões normalizados à condritos mostram que
estes granitóides tem uma pronunciada inclinação (La/Lu de 100
a 800) em relação aos cordierita-granada granitos, que exibem
padrões mais achatados (La/Lu de 10 a 20). A razão La/Sm é
menor do que a razão (La/Lu)N e uniforme em todos os outros
litotipos (2,3 a 4,5). No geral, mostram alto conteúdo de SETR,
moderada a acentuada anomalia negativa (EulEu* de 0,244 a
0,453) e aproximadamente os mesmos perfis de ETRL c ETRP,

mas com maior variação no conteúdo em ETRP do que em ETRL.
Estes padrões são, no geral, reportados para monzogranitos e
granodiúritos cálcio-alcalinos.

Nos diagramas de Eu e Sr versus SiO, e de Eu versus Sr
observa-se uma forte anomalia positiva e negativa respectiva-
mente, sugerindo que a razão EulEu* é controlada por fases com-
patíveis (p. ex.: plagioclásio). Por outro lado, as anomalias mo-
deradas de Eu indicam um fracionamento precoce do plagioclá-
sio e da granada, resultando na anomalia negativa de Eu c no
decréscimo dos ETRP, típico de um fundido leucogranítico ori-
ginado durante a anatexia crustal de uma fonte metassedimen-
tar. Similar comportamento de ETR é atribuído ao fracionamen-
to da monazita, entretanto, alguns aplitos apresentam um alto
conteúdo de Th, não compatível com a depleção de ETRL e en-
riquecimento de ETRP. Outros processos geoquímicos, tais como
a participação de fases fluidas magmáticas tardias podem estar
envolvidos.
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Unidade Geológica Amostra '47Sml144Nd '43Nd/'44Nd eNdo 55Ga TOM(Ga)

Granito Palmas PAL-l 0,10127 0,511765 -10,34 1,73

Granito Palmas PAL-4A 0,10873 0,511794 -10,29 1,81

Granito Lajeado 99/CL-03B 0,11092 0,511791 -10,51 1,86

Granito Lajeado 99/CL-08 0,10300 0,511800 -9,77 1,71

Granito Matança MAT-1 0,10052 0,511612 -13,27 1,93

Granito Matança MAT-2 0,11337 0,511665 -13,34 2,10

GEOCRONOlOGIA IDADE MODELO Sm-Nd (ToM) DE GRANITOS NEOPROTEROZÓICOS DA REGIÃO DE
LAJEADO-PALMAS-PORTO NACIONAL-TO.

Cesar Lisboa Chavesl; Paulo Sergio De Sousa Gorayeb; Candido Augusto Veloso Moura
Centro de Geociências/UFPA
1. Curso de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica.
clc@ufpa.br, gorayebp@ufpa.br, c_moura@ufpa.br

Na região compreendida entre a terminação sul do Cintu-
rão Araguaia e a borda sudoeste da Bacia do Parnaiba, em
meio a terrenos gnáissicos e granulíticos do Paleoproterozói-
co (2,12-2,15 Ga, Gorayeb et aI. 2000a), ocorrem uma série
de corpos graníticos, anteriormente relacionados a um mag-
matismo de idade paleoproterozóica, reunidos sob a denomi-
nação de Suíte Lajeado (Costa et aI. 1984). Datações realiza-
das no Granito do Carmo, pelo método Pb-Pb em zircão, con-
firmaram a existência de um magmatismo paleoproterozóico
de 2,1 Ga nessa região (Sachet 1996). Entretanto, mais re-
centemente, através do mesmo método, datações realizadas
no Granito Lajeado (amostra coletada onde Barbosa et aI.
(1966) descreveu originalmente este granito), no Granito Pal-
mas e no Granito Matança, forneceram idades de 546 :i: 6
Ma, 548 :i: 5 Ma e 552 :i: 4 Ma, respectivamente (Gorayeb et

aI. 2000b, 2001), evidenciando a presença de um magmatis-
mo granítico do Neoproterozóico.

Com base nesses dados geocronológicos Gorayeb et aI.
(2001) concluíram que "não é apropriada a utilização do termo
Lajeado para reunir a suíte de corpos graníticos do Paleopro-
terozóico" e propuseram que a denominação Suíte Lajeado fos-
se utilizada para reunir os corpos graníticos do Neoproterozóico
desta região.

Neste trabalho são apresentados idades modelo Sm-Nd (ToM)'
calculadas segundo DePaolo (1981), em amostras dos granitos
Lajeado, Palmas e Matança, buscando contribuir para o melhor
entendimento da evolução dessa granitogênese.

Seis amostras desses granitos foram analisadas para os isó-
topos de Sm e Nd, no Laboratório de Geologia Isotópica da
UFPA, fornecendo os seguintes valores:,

As idades TOMentre 2,10 Ga e 1,71 Ga e os valores de

eNdo.55G,entre -13,34 e -9,77 mostram a forte contribuição
crustal para a formação desses corpos graníticos. Nessa re-
gião não se tem registros de rochas com idades no intervalo
entre 1,7-1,8 Ga. No entanto, com base na curva de evolução
da razão '43Nd/'44Nd para os granulitos de Porto Nacional

(Gorayeb & Moura 2002), é possível explicar os valores de

TOMpara os granitos Lajeado e Palmas através de uma peque-
na contribuição de crosta juvenil mais nova (neoproterozói-
ca?). No caso do Granito Matança, cuja idade TOMé mais an-
tiga, a contribuição da crosta paleoproterozóica teria sido mais
significativa.

MINERALOGIA DE UM SISTEMA EPITERMAl LOW-SULFIDATION (ADULÁRIA-SERICITA)
PAlEOPROTEROZÓICO NA PRovíNCIA AURíFERA DO TAPAJÓS, PA

Rafael Hernandes Corrêa-Silva; Caetano Juliani; Fernando Camargo Freitas

Departamento de Mineralogia e Geotectônica, Instituto de Geociências - USP. Rua do Lago, 562, São Paulo, SP, 05508-900,

Tel.: 11-3091-4023 - e-mail: rafaelhc@usp.br

Na província Aurifera do Tapajós foi recentemente identifi-

cado um sistema epitermallow-suljidation (adulária-sericita) hos-

pedado em rochas vulcânicas e vulcanoclásticas ácidas e sedi-

mentos do Grupo Iriri sensu lato e relacionado a um complexo

de caldeira vulcânica.

Nestas rochas foram identificados cinco estágios de altera-
ção hidrotermal, freqüentemente superpostos e recorrentes, ge-

rados por fluidos provenientes de stocks graníticos granofiricos

e diques de pórfiros, com possível contribuição de fluidos mete-

óricos. O primeiro estágio de alteração hidrotermal caracteriza-

se por um metassomatismo sódico com cristalização pervasiva

de albita e quartzo. O segundo estágio, formado em temperatu-
ras mais baixas é representado pelo metassomatismo potássico,
com cristalização de feldspato potássico, biotita, quartzo e piri-
ta. O terceiro estágio de alteração é o propilítico com adulária,
que causou a cristalização de clorita, calcita, epídoto, fluorita,
hornblenda, adulária, albita, calcopirita, pirita, ouro, leucoxê-
nio, rutilo e barita. O quarto estágio de alteração é volumetrica-
mente mais importante no sistema e é caracterizado como uma
alteração sericítica com adulária, que grada de fissural a perva-
siva, marcada pela cristalização de quartzo, sericita, adulária,
pirita, calcopirita, ouro e molibdenita. O estágio final desenvol-
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vido nas porções mais rasas do paleossistema hidrotermal é re-
presentado por alterações argílicas, com substituição dos felds-
patos e da sericita por minerais do grupo da caolinita e quartzo.

Os anfibólios magmáticos e hidrotermais dos dacitos basais
são quimicamente muito semelhantes, sendo ambos classifica-
dos como magnésio-hornblenda. A biotita hidrotermal apresen-
ta conteúdos de Ti02 e K20 significativamente menores que os
da biotita magmática.

A clorita hidrotermal que ocorre no granito é a ripidolita e a
que ocorre no pórfiro varia entre a ripidolita, a pycnoclorita e a
brunsvigita. Todas apresentam correlação positiva entre Apv e
Fe2+/(Fe2++ Mg), indicando a possibilidade de cogeneticidade

do fluido hidrotermal que afetou ambos os litotipos.
°

plagio-

clásio das fases hidrotermais do granito, pórfiro, riolito e do da-
cito são caracteristicamente mais puros em relação ao conteúdo
da molécula albita do que sua fase ígnea, característica esta ob-
servada também no feldspato potássico onde a adulária hidro-
termal é sempre mais pura em relação à molécula de ortoclásio
que o feldspato potássico de origem magmática. Tendências de

substituições entre estes membros finais também foram identi-
ficadas retratando as substituições dos estágios de metassoma-
tismo sódico e potássico. As análises de sericita indicam dife-
renças químicas significativas entre a sericita hidrotermal e aque-
la associada ao desenvolvimento posterior de zonas de cisalha-
mento, tendo esta última maiores teores de silício e menores
teores de alumínio.

°
carbonato que ocorre em veios foi carac-

terizado como calcita pura com pequenas variações no teor de
MgO.

Cálculos geobarométricos indicam temperaturas de cristali-
zação variando entre 410 e 350 °C e pressões entre 1,5 e 0,2
kbar, associados ao estágio de alteração propilítica do dacito.

°
quimismo mineral, as condições P-T e o ambiente geoló-

gico de formação deste paleossistema hidrotermallow suljidati-
on na Província Aurífera do Tapajós são análogos aos observa-
dos em sistemas clássicos high-suljidation, mais recentes, e sua
preservação sugere possibilidade de ocorrência de outros siste-
mas deste tipo no Cratón Amazônico, com alta potencialidade
para mineralizações de metais preciosos e de base.

ASPECTOS GEOLÓGICOS E LlTOGEOQuíMICOS DO SATÓLlTO NORDESTINA (NÚCLEO SERRINHA-
LESTE DO ESTADO DA SAHIA)

Basílio Elesbão Da Cruz Filho!, Débora Correia Rios!, Maria De Lourdes Da Silva Rosal.2, Herbet Conceição!

1. Cursode Pós-Graduaçãoem Geologia- Grupode PetrologiaAplicadaà PesquisaMineral (GPA)- IGEO - UFBA,Rua
Caetano Moura, 123. CEP: 40210-340, Salvador-Bahia, Brasil (e-mails:basilio@ujba.br;debora@cpgg.ujba.br;
herbet@cpgg.ujba.br).

2. PesquisadoraDCR - CNPq (Processo:301392/00-5,lourdes@cpgg.ujba.br).

°
Batólito Nordestina (BN) ocorre na porção central do

Núcleo Serrinha (NSr), no setor leste do Estado da Bahia.
°

NSr ocupa uma área de aproximadamente 21000 km2, sendo
constituído por terrenos do tipo granito-greenstone, que po-
dem ser subdivididos em três conjuntos litológicos distintos:
i) embasamento arqueano gnáissico-migmatítico; ii) seqüênci-

as vulcanossedimentares paleoproterozóicas do Grupo Capim
e do Greenstone Belt do Rio Itapicuru; e iii) granitogênese
paleoproterozóica com termos de natureza cálcio-alcalina a
alcalina.

°
plutão de Nordestina é intrusivo entre os terrenos

do Greenstone Belt do Rio Itapicuru e do embasamento do NSr.
Ele cobre uma área de aproximadamente 720 km2, sendo o
maior maciço granítico deste setor do Estado da Bahia. As ro-
chas do BN têm textura fanerítica média e são hololeucocráti-
caso

°
corpo mostra uma estrutura gradacional, sendo o centro

caracterizado por rochas isotrópicas e porfiríticas e as bordas
por rochas com estrutura gnáissica. Os dados isotópicos de
rochas do BN forneceram idades 207Pbpo6Pbem tomo de 2,1
Ga, indicando ser um magmatismo correlacionado à orogenia
transamazônica. A assembléia mineral nas rochas do BN é
representada por oligoclásio zonado, quartzo, biotita, feldspa-
to alcalino. Os minerais acessórios comuns são apatita, zircão,
titanita e ocasionalmente allanita. As rochas do BN apresen-
tam estreita variação no conteúdos de Si02 (68-72 %), são

meta luminosas a levemente peraluminosas (A/CNK < 1,1) e
exibem baixos valores de mg# (0,2-0,4) e baixos conteúdos de
Fe203* + MgO + MnO + Ti02 «4,52 %). Estes dados tradu-
zem o alto grau de fracionamento das rochas deste batólito.
Comparando-se as caracteristicas geoquímicas do BN com as
dos TTGs arqueanos nota-se algumas semelhanças: (i) fracio-
namento acentuado dos ETR; (ii) empobrecimento em ETRP;
iii) presença de fracas a moderadas anomalias positivas de Eu
e Sr; (iv) baixos teores de HFSE (Th, U) e Rb; e (v) baixas
razões K20/Na20. Confrontando-se os conteúdos de ETR do
BN com aqueles dos tonalitos/trondhjemitos pós-arqueanos da
literatura, constata-se que os espectros de ETR do BN possu-
em uma geometria similar àqueles, entretanto mostram-se me-
nos enriquecidos em ETR. Isto pode ser atribuído ao material
fonte e as condições de evolução do magma de Nordestina. Já
as relações logarítmicas entre o Rb e [Y+Yb] posicionam as
rochas do BN no campo dos granitos de arcos vulcânicos. Esta
assinatura é compatível com os diferentes modelos geodinâ-
micos propostos para o NSr no Paleoproterozóico que envo-
cam o processo de subducção para a geração do vulcanismo
toleiítico e cálcio-alcalino, assim como para a formação de
variado plutonismo cálcio-alcalino. Esta pesquisa conta com o
apoio da CBPM e CNPq e corresponde a contribuição de nú-
mero125 do GPA.

441



---------

_u

TIPOLOGIA DO ZIRCÃO DO PLUTONITO PETI (SUíTE BORRACHUDOS), PORÇÃO CENTRAL DO ESTADO DE
MINAS GERAIS: IMPLICAÇÕES PETROLÓGICAS

Fernandes, M.L.S.1, Dias, G.2;Romano, A. w.1,Lopes Nunes, J.P., Correia Neves, J.M.1, Almeida A.M 1& Sampaio, N.P'3
'Depto. de Geologia, Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais, lourdes@dedalus.lcc.ufmg.br./Depto. de
Ciências da Terra, Universidade do Minho, Braga, Portugal, graciete@dct.uminhopt., 3Depto. de Física, Instituto de Ciências
Exatas, UFMG

o Plutonito Peti integra a Suíte Borrachudos, uma suíte gra-
nítica anorogênica atlorante na porção central do estado de Mi-
nas Gerais, relacionada à abertura do rift Espinhaço. A idade de
cristalizaçãodos granitos Peti é de 1670 :f: 32 Ma (U-Pb em
zircões, intercepto superior - Fernandes et aI., 2001). Macros-
copicamente, as rochas que integram o Plutonito Peti corres-
pondem a ortognaisses de grão médio a fino e coloração cinza a
rósea, caracterizadas por elevada proporção modal de microcli-
na e disposição dos minerais máficos segundos níveis centimé-
tricos descontínuos, que imprimem à rocha uma foliação pene-
trativa imposta pela deformação brasiliana. Ao microscópio, re-
velam composição de leucogranitos a dois feldspatos alcalinos,
com biotita ou biotita :f:anfibólio, cujos principais minerais são
microclina (Or 9S.95Ab02.05Anoo) pertítica, quartzo, plagioclásio
(Ab%.9prOO-Ú2AnOO-Ú4)'biotita (annita):f: anfibólio (hastingsita):f:
muscovita. Como fases acessórias destacam-se titanita, zircão,
apatita, allanita, tluorita e magnetita. Os dados químicos de ro-
cha total apontam caráter metaluminoso, subalcalino, enrique-
cimento em FeOT relativamente ao MgO e em cátions de alta
carga, bem como em elementos terras raras, exceto Eu.

Foi feito estudo tipológico dos zircões do granito Peti, se-
guindo metodologia e interpretação dos resultados proposta por
Pupin (1976,1988 e 1992). A fração de zircões foi investigada
por microscopia eletrônica, o que permitiu a identificação dos
subtipos. Os zircões analisados apresentam elevada proporção
de cristais idiomorfos, caracterizados pela presença de dois pris-
mas, sendo {100} muito mais desenvolvido que {110}, combi-
nados com uma pirâmide {101} ou duas {101} e {211}, sendo a

primeira mais desenvolvida; feições atribuíveis a zircões dos
subtipos P5e S25'respectivamente, no sentido de Pupin (1976).
Obtiveram-se os valores 642,7 e 683,1 referentes respectivamente
aos valores médios dos parâmetros A e T para a projeção dos
zircões Peti no diagrama de distribuição tipológica. Pupin (1988)
relaciona o parâmetros A à alcalinidade magmática e T à tempe-
ratura de cristalização dos zircões. Deste modo, a localização de
Tm no diagramade distribuiçãotipológicados zircões permite
estimar uma temperatura de cristalização em torno de 850°C
para os mesmos. Este resultado é coerente com aquele obtido a
partir dos dados químicos de rocha total, envolvendo os parâ-
metros M (= proporção catiônica de (Na + K +2Ca/Al*Si)) x Zr
e utilizando as isotermas propostas por Watson & Harrison
(1983), que estima a temperatura de cristalização dos zircões
Peti em torno de 850°C. A linha de ten-
dência evolutiva delineada a partir da distribuição dos zircões
Peti é compatível com a de zircões de granitos subalcalinos sub-
solvus estudados por Pupin (1988) e também com o índice de
alcalinidade do magma Borrachudos. Concluindo, a
morfologia dos zircões Peti é análoga à de zircões de granitos
do mesmo contexto geodinâmico e confirma a validade da utili-
zação do estudo tipológico dos zircões na interpretação petroge-
nética de rochas graníticas. Os granitos Borrachudos inserem-
se no contexto da Faixa de Dobramentos Araçuaí, e como tal,
foram afetados pela Orogenia Brasiliana. No entanto, no que se
refere aos zircões Plutonito Peti, as temperaturas atingidas não
foram suficientes para causar recristalização ou afetar o sistema
isotópico U-Pb dos mesmos.

CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA DAS DRAVITAS DO PEGMATITO ALTO MIRADOR, RIO GRANDE DO NORTE

Ana Cláudia Mousinho Ferreiral, Dwight Rodrigues Soares2, Valderez Pinto Ferreira3 e José Aderaldo de Medeiros Ferreira4

1- Depto de Mineração e Geologia, Centro Gemológico do Nordeste, UFPB, C. Grande, PB; 2- Pós-Graduação em Geociências, CTG,
UFPE, Recife, PE; 3- NEGLABISE, Depto de Geologia, UFPE, Recife, PE; 4- R. Estados Unidos, 139- B. Nações, C. Grande, PB.

A turmalina é um mineral expresso pela fórmula geral
XY3Z6B3SiP27(0,OH,F)4' onde X= Ca, Na, K, 6 (vacância);
Y= Li, Mg, Fe2+, Fe3+, Mn2+, AI, Cr3+, y3+ e Z= AI, Mg, Fe3+,
Cr3+,y3+. A dravita é um membro do grupo da turmalina onde X,
Y e Z são dominados por Na (Na>Ca), Mg (Mg>Fe) e AI, res-
pectivamente (Dietrich 1985).

O pegmatito granítico, zonado e complexo do Alto Mirador,
portador de minerais raros como espessartita, gahnita, euclásio
róseo e bertarndita, está intrudido discordantemente nos quartzi-
tos da Formação Equador, na região nordeste do Município de
Carnaúba dos Dantas, Estado do Rio Grande do Norte. O corpo é
subvertical, com direção N700W e forte mergulho de 80oN, e se
estende atlorante por mais de 150 m, com espessura média de 4
m. As dravitas ocorrem na zona intermediária média do pegmati-
to (Ferreira et aI., 2000) nas proximidades ou dentro de bolsões,
nas cores castanho avermelhado e preto, associadas a albita, es-
pessartita, gahnita, lepidolita, apatita, bertrandita e euclásio.

Nas amostras analisadas, as de cores pretas, opacas, ocor-
rem como cristais prismáticos perfeitos, porém, normalmente
ao serem separadas da matriz, mostram fraturas perpendiculares
ao eixo c, fazendo com que o cristal se desintegre com facilida-
de. As amostras coradas, castanho avermelhadas e violetas, apre-
sentam-se bem cristalizadas, de transparentes a translúcidas. Os
cristais são alongados com seção triangular, faces arredonda-
das, estriações nítidas paralelas ao eixo c, hábito prismático, com
tamanho variando aproximadamente entre 0,5 e 2 cm, D = 7 e
densidade relativa média (8 amostras) de 2,98. Também ocor-

rem na albita com hábito acicular, cortando cristais de espessar-
titas. Possuem forte pleocroísmo, são uniaxiais negativas, têm
índice de refração ne= 1,607-1,621 e nw = 1,630-1,644, e birre-
fringência entre 0,021 e 0,023. Cristalizam-se no sistema trigo-
nal, grupo espacial R3m, e as linhas de difração mais fortes [d(Á),
(VI.) (hkl)] são: 4,21 (56,4) (211); 3,46 (40,5) (012); 2,97 (100)
(122); 2,58 (64,2) (051) e 1,91 (69,7) (701).

Análise química semiquantitativa por tluorescência de raios
X indica a presença de Si, AI, Mg, Fe, Na, Ca, Zn, Mn e Cr. A
fórmula estrutural foi calculada estequiometricamente para 31
(O, OH). As atribuições dos sítios foram feitas assumindo que a
deficiência de Si no tetraedro é compensada por AI; o sítio octa-
edral Z é ocupado por AI; Na e Ca ocupam o sítio X e os demais
elementos o sítio octaedral Y, que permite substituições exten-
sas e diversas. A fórmula estrutural calculada pode ser escrita
genericamente por: (Naos Ca00760 13)âio(Mg20s Al036Fe03i Mn009
Znoos Cr0012)â2932Al6 (Si562Àl03s)â60 132950~7 (OR)393'

. .

'A turinalina do Alto Mirador tem co'mposição química mui-
to próxima da molécula da dravita, na série de solução sólida
dravita-schoorlita. No sítio X o Na é o componente dominante,
ocupando 80% do total, 71 % do sítio Y é ocupado por Mg e o
sítio Z é totalmente ocupado por AI.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Dietrich, R.Y. 1985. The Tourmaline Group. Van Nostrand Reinhold,
New York. 300p.
Ferreira, A. C. M. et aI. 2000. XVIII Simpósio de Geologia do Nordeste,
16. p.157.
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FOSFATOS RAROS DA SÉRIE CHILDRENITA-EOSFORITA EM DEPÓSITOS PEGMATíTICOS DO RIO GRANDE

DO NORTE E DE MINAS GERAIS

Ana Cláudia Mousinho Ferreira', Mario Luiz de Sá C Chaves2, Joaquim KarfunkeP, Ricardo Scholz4 e José Aderaldo de
Medeiros Ferreira5
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Em continuação ao estudo de depósitos pegmatíticos conten-
do childrenita-eosforita [(FeH,Mn)AlPO.(OH)2.Hp -
(Mn,Fe++)AlPO.(OH)2.HP], além de outros minerais fosfáticos

raros que ocorrem localmente em algumas áreas das províncias
pegmatíticas do Seridó-Borborema (RN-PB) e Oriental Brasilei-

ra (MG-BA-ES), são fornecidos novos dados sobre zoneamentos
químicos internos que os primeiros apresentam. Esses fosfatos,
secundários, possuem complexas variações catiônicas e estrutu-
rais, além de seus conteúdos em hidroxila e/ou água serem in-
constantes. Tais variações cristaloquímicas têm sido a causa de
diversos problemas para os meios científico e comercial, muitas
vezes confundindo a terminologia desses minerais em análises
rápidas. Em ambas regiões, os pegmatitos que contém a série pos-
suem associações minerais típicas, normalmente com albita, mi-
croclínio, muscovita, herderita- hidroxil-herderita, fluorapatita,
calcita, ambligonita-montebrasita e sulfetos. Os fosfatos enfoca-
dos se formam pela alteração hidrotermal de fosfatos primários,
como trifilita e ambligonita-montebrasita, fTeqüentemente preen-
chendo fraturas ou canais de dissolução desenvolvidos sobre es-
tes. Amostras desses minerais, de cor homogêna ou mostrando
zoneamento, foram estudadas a partir de espécimens coletados
no corpo pegmatítico do "alto" Redondo, região do Gamen (Pare-
lhas-RN) e da "Lavra do Roberto" (Linópolis, Divino das Laran-
jeiras-MG). O zoneamento é bastante caracteristico, com os mi-
nerais apresentando-se incolores no centro, tornando-se fortemente
amarelados nas porções próximas às bordas. Nas amostras nor-
destinas, tal matiz por vezes mostra-se de tom acentuadamente
dourado. As análises, com MEVIEDS (Lab. MEV-DeminlEsc.

Eng./UFMG), revelaram os seguintes resultados: (l) Amostras de

dois tipos selecionadas de bolsões diferentes no Alto Rcdondo,
possuem aspectos químicos distintos: monocristais de O,8-3,Ocm

de comprimento e coloração marrom-amarelada (no mesmo bol-
são foi produzido material gemo lógico) revelaram ser eosforita

(E06/Ch37 a E07/Ch2S - média de três pontos/quatro amostras).
Agregados cristalinos milimétricos, para coleção, de cor marrom-
esverdeada e ocorrendo associados com microclínio, constituí-
ram um termo mais central da série isomórfica (Eo./Chs9 a Eos/
Ch.7- três pontos/duas amostras); (2) Amostras totalmente ama-
relo-douradas do Alto Redondo são em geral bem mais ricas no
termo ferroso, childrenita (C~61E02. - média de cinco pontos em
duas amostras); (3) Amostras zonadas da mesma área, apresen-
tam ligeiro enriquecimento de eosforita no centro (Eos/Ch.,), pos-
suindo nas bordas predomínio em childrenita (Ch621E0,,) (8 pon-
tos do centro para a borda); (4) De outra maneira, cristais prismá-
ticos euédricos de Minas Gerais, mostrando também zoneamento
e seccionados longitudinalmente na clivagem, apresentaram enri-
quecimento em Mn na direção das bordas (borda "A", E06/Ch3,;
"parte central", Eo./Ch60; borda "B", Eos/Ch.J Sobre tais resul-
tados, pode-se concluir que o enriquecimento em Fe nas porções
externas dos cristais é típico apenas nas amostras amarelo-doura-
das do Nordeste (formando childrenita). A formação de eosforita
nas bordas das amostras de Minas Gerais é assunto que ainda
deve ser melhor estudado, uma vez que o amare lamento nestas
porções dos cristais normalmente também é relacionado ao enri-
quecimento em Fe, o contrário do que foi demonstrado com as
análises ora efetuadas.

GRAVIMETRIA E AEROMAGNETOMETRIA DO COMPLEXO INTRUSIVO LAVRAS DO SUL, RS

Ferreira, F.J.P; Gastal, MCp'2-4; Rolim, S.B.A.3; Magro, F.H.S.3;Fialho, CF.' e Fernandes, G.A! ('-Laboratório de Pesquisas
em Geofisica Aplicada, DEGEOL/UFPR; 2-Centro de Estudos em Petrologia e Geoquímica, IGEO/UFRGS; 3-Departamento de
Geodésia, 1GEO/ UFRGS; 4-Departamento de Mineralogia e Petrologia, IGEO/UFRGS)

As feições geofisicas e geológicas, importantes para a ela-
boração de um modelo em profundidade do Complexo Intrusi-
vo Lavras do Sul-CILS, são discutidas com base na integração
de dados gravimétricos, aeromagnetométricos (Projeto Aero-
geofisico Camaquã-CPRM) e geológicos. O CILS faz parte
dos eventos magmáticos tardi a pós-orogênicos ao Ciclo Bra-
siliano no oeste do Escudo Sul-riograndense. É uma estrutura
intrusiva múltipla formada em um curto intervalo de tempo
(ca. 60l-594Ma), que seciona a seqüência vulcânica correlata
(Formação Hilário) situada a E-NE. O Granito Jaguari-GJ (ca.
565Ma) é intrusivo no complexo a NW. No setor norte do com-
plexo, ocorre monzonito-monzodioritos shoshoníticos relati-
vamente mais antigos. Concentrados ao longo do contato N-
NE e na região entre os setores norte e sul, ocorrem inúmeros
diques de traqui-andesito, latito e riolito. O corpo granítico,
situado a sul, é uma intrusão centrada com zonação reversa de
fácies, cuja formação requer dois episódios magmáticos con-
temporâneos (ca. 594Ma): um shoshonítico representado pe-
los granitos do núcleo (monzo-sienogranito híbridos e grano-
diorito), o outro alcalino inclui pertita granito e sienogranito
que formam pequenos stocks distribuídos na periferia do cor-

po granítico. Diques de dacitos e riolitos ocorrem na porção
central, enquanto minetes secionam os tipos híbridos. Acentu-
ado gradiente gravimétrico delineia os contornos N, E e S do
CILS, refletindo importante descontinuidade entre este e as
rochas encaixantes: vulcânicas a E, Formação Maricá a S e
gnaisses Cambaí a N. Igualmente, todo o contorno do comple-
xo é bem evidenciado no mapa de fase do sinal analítico (fon-
tes rasas), calculado a partir do campo magnético residual. O
maior baixo gravimétrico (-20mGal), situado a oeste, equivale
em sua maioria a exposições da parte leste do GJ, o que sugere
grande volume de massa granítica em profundidade. Ao con-
trário, os granitóides do CILS mostram assinatura gravimétri-
ca assimétrica, com baixo a W-NW (-18mGal) e aumentos gra-
dativos para E, N e S. São também identificados dois altos
gravimétricos (l5mGal): um no contato norte e o outro a sul
do complexo. O último talvez traduza a continuidade das ul-
tramá ficas Cerro Mantiqueira sob a Formação Maricá. As gran-
des anomalias bidimensionais do mapa magnético do campo
residual coincidem com as duas principais zonas de falha de
direção NE-SW que balizam o posicionamento do CILS a NW
e SE. Ambas refletem descontinuidades litosféricas, como evi-
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denciado nos mapas de fontes magnéticas profundas. A pri-
meira, zona de falha Cerro dos Cabritos (NW), delineia os con-
tatos da parte leste do GJ, e a outra o contato do CILS com a
Fonnação Maricá. Três anomalias magnéticas tridimensionais
(dipolares) são bem evidentes, todas situadas próximo à borda
do complexo e com registros geológicos importantes. A maior
delas tem fonna elipsoidal em superficie, afunilando em pro-
fundidade a julgar pelo mapa de fontes magnéticas profundas.
Está situada no contato N do CILS, próxima à região com con-
centração de diques intennediários, e coincide com alto gravi-
métrico. A sul, encaixada na zona de falha de direção NE-SW,

está outra anomalia de menor dimensão, em cujas proximida-
des ocorrem diques de minetes contendo xenólitos mantélicos.
Esta tem seu topo mais profundo e mantém a mesma fonna em
níveis crus tais mais inferiores. A menor e mais rasa anomalia
está localizada no contato N-NE dos granitos com os monzo-
dioritos do CILS, em região onde estes exibem composições
menos diferenciadas. No conjunto, os dados geofisicos refor-
çam o papel das zonas de falha de direção NE-SW na coloca-
ção do CILS, cujas reativações em regime extensional favore-
ceram o ascenso de magmas mantélicos e o posicionamento
dos granitos alcalinos mais evoluídos.

SUSCETIBILlDADE MAGNÉTICA (SM) DE ROCHAS GRANíTICAS ARQUEANAS

DA PRovíNCIA MINERAL DECARAJÁS.

Maryelle da Silva Ferreira (bolsista P1B1C/CNPq) maryufpa@Zipmail.com.br, Carlos Eduardo de Mesquita Barros (orientador)
cadu@ufpa.br - Departamento de Geoquímica e Petrologia (DGP-CG/UFPA) - Grupo de Pesquisa Petralogia de Granitóides
(GPPG), Alex Souza Sardinha (GPPG-CG/UFPA) alexsardinha@mac.com e Marco Aurélio Benevides Maia Figueiredo -
Laboratório de Petrologia Magnética (CG/UFPA).

Os corpos graníticos abordados, Granito Estrela, localizado no
bloco carajás e Granito Serra do Rabo, localizado na extremidade
leste da falha carajás, possuem particularidades bem distintas.

Através do suscetibilímetro SI -I, foram realizadas 82 medi-
das do Granito Estrela e 18 medidas do Granito Serra do Rabo,
resultando em 100 medidas de SM, onde constatou-se a presen-
ça de cinco populações distintas no Granito Estrela e três no

Granito Serra do Rabo. Os resultados obtidos apresentam valo-
res de SM entre 4,5IxI0-4 SIv e 396,OxI0-4SIv, com valor médio
de 52,Ox1OA SIv para o Granito Estrela e valores de SM entre
O,li X10.3SIv e 2,32xlO.3 SIv, com valor médio de 0,75xlO.3 SIv
para o Granito Serra do Rabo.

No Complexo Granítico Estrela observa-se uma correlação
positiva entre os valores de SM e o conteúdo de opacos, provavel-
mente devido a presença marcante da ilmenita nas fácies petrográ-
ficas analisadas, o que as caracteriza como granitos da série ilmenita

na classificação de Ishihara (1977, 1981). Entretanto, notou-se uma
correlação negativa entre a SM e o conteúdo modal de biotita e o de
homblenda, correlação esta que pode ser confirmada pela baixa
fugacidade de oxigênio (fOl) durante a fonnação do magma.

Os granitos da Serra do Rabo possuem baixos valores de
SM «I,llxlO.4 SIv), no entanto, possuem conteúdos modais
de opacos maiores que 0,1 % (na sua grande maioria). Este com-
portamento faz com que os valores de SM do Granito Serra do

Rabo não se enquadrem nos campos dos granitos à magnetita e
dos granitos à ilmenita, definidos por Ishihara (op.cit.). Este baixo
valor de SM do Granito Serra do Rabo, podem ainda indicar, ao
menos preliminannente, que as condições redutoras foram rei-
nantes durante a cristalização de seus magmas, mostrando o ca-
ráter relativamente tardio deste mineral na seqüência de crista-
lização, o que parece confinnar as condições redutoras durante
a cristalização do magma (Barros, 1997).

GRANITOID SERIES CHARACTERIZATION USING OXYGEN ISOTOPES IN THE BORBOREMA PROVINCE,
NORTHEASTERN BRAZIL

ValderezP. Ferreira', John W. Valley, Alcides N. Siafl and Michael Spicuzza1
'NEG-LAB1SE, Department ofGeology, Federal University of Pernambuco, c.P. 7852, Recife, PE, 50732-970,
Brazil;2Department ofGeology and Geophysics, University ofWisconsin, 1215 W.Dayton St., Madison, W1,53706, USA

Neoproterozoic calc-alkalic, high-K calc-alkalic, and shosho-
nitic magmatic epidote-bearing granitoids intrude metasedimen-
tary terranes of the Borborema province, northeastem Brazil.

Calc-alkalic plutons (CA) are I-type, metaluminous to slightly
peraluminous equigranular homblende biotite tonalites to gra-
nodiorites. High-K calc-alkalic (HKCA) plutons are coarse grai-
ned, locally porphyritic, metaluminous to slightly peraluminous
granodiorites to granites. Shoshonitic (SH) plutons are empla-
ced next to terrane boundaries, along shear zones or within, con-
sisting of metaluminous to slightly peraluminous, equigranular,
less commonly porphyritic, medium- to coarse-grained syeno-
granites, quartz monzonites and quartz monzodiorites, in which
clinopyroxene and/or amphibole and/or biotite are the main mafic
phases. Oxygen isotope ratios of mineral separates of granitoids
from these magmatic series are distinct. Zircon has an overall

d"O variation of - 5%0, ranging from 5.72%0 in the São Rafael
batholith (HKCA granitoids) to 10.30%0in the calc-alkalic gra-
nitoids. Values ofthe shoshonitic and the other HKCA granitoi-
ds are between these two extremes, and are also distinct one
from each other. The highest values of d'80 (zircon) are for the
CA granitoids,which average 9.88%0:!: 0.35%0 (n = 13 sam-
pies). This value is slightly, but significantly higher that for

HKCA granitoids (average 9.10%0:!: 0.41%0; n = 19 samples)
with little overlap, and both greatly differ from the average for
the SH granitoids (7.43%0 :!: 0.19%0; n = 5 samples), and from
that for the São Rafael pluton (average 5.92%0:!: 0.26%0; n = 9
samples). These differences repeat for the other analyzed mine-
rais, with little overlap of values. There are not reversals of iso-
topic values between minerais in each independent sample from

the São Rafael granitoid (HKCA series) and from plutons ofthe
SH series. However, some crossovers are observed in some in-
dividual samples between epidote and zircon, and epidote and
titanite, in the HKCA and CA granitoids. There is a good positi-

ve correlation between mineral pairs in the three series, but
quartz-epidote and zircon-epidote fractionations are higher than
predicted for equilibrium at magmatic temperatures, and yield
apparent temperatures around 500°C.but most samples indicate
apparent temperature below the equilibrium at magmatic tem-
perature These results indicate that suggest distinct dl80 source
for the three granitoid series, in spite of their similar pressure
(ca. 6 kbar, except for the São Rafael pluton, which is estimated

to be ca. 4 kbar) and crystallization histories. The variable oxygen
isotope values for the three series reflect distinct mantle contri-
butions to the crustal parental magmas.
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THE RIO DOS BUGRES MINE GRANITIC ASSOCIATION: THE HOST ROCKS OF FLUORITE DEPOSITS IN
SANTA CATARINA, SOUTHERNMOST BRAZIL

J.A.A. Flores*, L. v.s. Nardi,. *; A.C Ferreira,. * M.LL Formoso * & A. Meunier**

* Centro de Estudos em Petrologia e Geoquímica- Instituto de Geociências-UFRGS

** Universidade de Poitiers, França.

The main fluorite economic deposits in Brazil are in Santa
Catarina State; they are post-Cretaceous and their host rocks are
mainly Neoproterozoic granite rocks, usually included in the so
called Pedras Grandes suite. Most genetic studies admit that the
fluorine source for hydrothermal solutions was fluorite dissemi-
nated in older hydrothermally modified zones in granitic rocks.
The Rio dos Bugres fluorite mine granite is an example ofthese
fertile granites, and is described in this work from a petrographi-
cal and geochemical point ofview. lt is part ofthe post-collisional
magmatism, with ages from 650 to 590 Ma, related to the Dom
Feliciano Belt or Pelotas Batholith, and shows spatial and tempo-
ral relationship with the Southern Brazilian Shear Belt. The post-
collisional magmatism evolves from high-K slightly peralumi-
nous granitoids and leucocratic peraluminous granites to shosho-
nitic rocks and eventually to basic and acid rocks of alkaline affi-
nity. Mafic magmatism is associated to ali these types, except for
the peraluminous leucocratic granites, and occurs as mafic micro-
granular enclaves or syn-plutonic intrusions. ln the Rio dos Bu-
gres mine region leucogranites, biotite granites, tonalitic rocks,
and quartz-diorites are dominant. Ali of them show variable de-
formation related to the shear transcurrent zones, with narrow zones
of mylonites. Field relations and textures indicate that dioritic and
granitic magmas are coeval, and show typical features suggesting
that co-mingling and partial mixing occurred, generating hybrid
terms, syn-plutonic intrusions and mafic microgranular enclaves.
Mineral orientation and recrystallization along the highly defor-
med and mylonite zones are widespread. A sub-solidus hydro-
thermal event is registred in the granitic rocks, leading mainly to
sodic and potassic alterations. Felsic rocks are monzo and syeno-

granites, with biotite, generally replaced by white mica, subhe-
dral microcline, oligoclase and quartz followed by a secondary
assemblage with white mica, epidote, chlorite, and carbonates.
Zircon and apatite are present in minor amounts. Quartz diorites
and tonalitic rocks have magnesianhomblende and ferrohomblende
to tschermakite with different Fe/Fe+Mg ratios, 0.75 to 0.57 and
0.42 to 0.56 respectively, which were interpreted as indicating
partial mixing oftwo magmas with distinct fOZ"The AI contents
of amphiboles are compatible with crystallization under pressu-
res about 2-4 kbar. Biotite has Fe/Fe+Mg and Mg X AI ratios
compatible with amphibole composition and derivation from mil-
dly alkaline magmas. The dioritic rocks present also labradorite
to andesine, ilmenite, magnetite, apatite, zircon, late crystallized
alkali feldspar, and secondary chlorite, corrensite, actinolite, epi-
dote, albite, white micas, carbonates and alkali feldspar. Major
and trace element composition of mafic and felsic rocks is similar
to that of mafic-felsic association of alkaline affinity related with
the last stages of post-collisional magmatism in southem Brazil.
The presence of a subduction-related mantle component is indi-
cated by LREE/Nb ratio, and HFS and LILE element patterns
show similarity with those observed in settings evolving from
magmatic arc to within-plate. Major-element versus differentiati-
on trends are consistent with those of mixing-mingling systems.
It is concluded that the Rio dos Bugres mine granite-diorite asso-
ciation, represent the interaction of basic and acid magmas, pro-
baly co-magmatic and related to a mildly alkaline silica saturated
magmatism, with some contribution of crustal melts. It is contro-
lIed by transcurrent shear zones, at the end ofthe Brasiliano-Pan-
African post collisional period.

SíNTESE DA GEOLOGIA DO PROJETO PROMIN ALTA FLORESTA, 1:500.000

Antônio A. S. Frasca; João O. Souza; JojJre V.de Lacerda Filho; Cipriano C. de Oliveira;
Pedro S. E.. Ribeiro; Paulo F. ViUasBoas; Luiz C. Moreton; Edson G. Martins; Felicíssimo R. Borges;, Maria A. Camargo
CPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG- geremigo@terra.com.br

A integração das informações das folhas Vila Guarita, Ilha
24 de Maio, Alta Floresta e Rio São João da Barra, na escala
1:250.000, permitiu a caracterização de um arco magmático, Pa-
leoproterozóico (1,82 a 1,75 Ga U/Pb) representado por três ti-
pos de Terrenos: Plutovulcânicos, de Médio a Alto Grau Meta-
mórfico e Metavulcanossedimentares.

As unidades Plutovulcânicas são caracterizadas por suítes
graníticas a monzoníticas e vulcânicas ácidas a intermediárias,
de afinidade calcioalcalina a alcalina, algumas com tendência
shoshonítica, são de médio a alto-K, metaluminosas a peralumi-
nosas, suítes Juruena, Paranaíta e Colider, granitos Nhandu e
Teles Pires, intrusivas Guadalupe e Alcalinas Rio Cristalino, de
idade 1.82 a 1.8 Ga, intrusivas em um embasamento granito-
gnáissico mais antigo (2,3 Ga Sm-Nd) (Complexo Cuiú-Cuiú,
suítes Matupá e Flor da Serra), com importantes mineralizações
auríferas associadas.

Os Terrenos de Médio a Alto Grau Metamórfico são delimi-
tados das unidades Plutovulcânicas por expressiva descontinui-
dade crustal, confirmada através de perfis gravimétricos de de-
talhe. São constituídos pelos complexos Bacarei-Mogno e Nova
Monte Verde, caracterizados por rochas supracrustais, (para e
ortoderivadas) do tipo MORB (2,3 Ga, Sm-Nd), granulitizadas,
associadas a gnaisses, migmatitos e granitos de natureza calcio-
alcalina alto-k sin a pós-colisionais, peraluminosos a metalumi-

nosos, a de idade 1.79 a 1.77 Ga (Tonalito Vitória, granitos São
Pedro, São Romão e Apiacás).

Terrenos Metavulcanossedimentares, cartografados na por-
ção sul da área, apresentam grande diversidade litológica, desde
metassedimentos químicos a rudáceos, intercalados a vulcani-
cas ácidas, metamorfizadas no médio a baixo grau (Seqüência
São Marcelo-Cabeça), e intrudidas por granitos calcioalcalinos
alto-K, peraluminosos (Suíte Nova Canaã), detentores de ex-
pressivos jazimentos auríferos e correlacionáveisl ao Granito
Aripuanã, de idade 1.75 Ga,

Balizadas por feições estruturais do embasamento e condi-
cionadas por megazonas de cisalhamentos transcorrentes, insta-
laram-se bacias sedimentares paleoproterozóicos, (Grupo Be-
neficente e Formação Dardanelos).

Os depósitos auríferos da Província de Alta Floresta são prin-
cipalmente do tipo lode gold e Au-pórfiro. Os primeiros são ca-
racterizados por veios e vênulas de quartzo em fraturas e falhas
transcorrentes, relacionadas a um megassistema de cisalhamen-
to sinistral rúptil e rúptil-dúctil de direção NNW lESE, formado
por uma compressão principal N50E. Estes depósitos estão lo-
calizados em fraturas subsidiárias extensionais e de cisalhamento
de direções NS e N50E, associadas a uma paragênese hidratada,
riéa em filossilicatos (muscovita, sericita e clorita), acompanha-
da de quartzo, epidoto, carbonato, sulfetos e óxido de ferro.
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o COMPLEXO GRANITÓIDE RAPAKIVIITU, SP: GEOQuíMICA DE ELEMENTOS TERRAS RARAS

Galembeck, TM.B. *; Wernick, E. *; Godoy, A.M. *
Professor do Departamento de Petrologia e Metalogenia/IGCE/UNESP

As intrusões rapakivi do Complexo Granitóide ltu, SP, Ca-
breúva, Salto e lndaiatuba mostram enriquecimento em elemen-
tos terras raras em relação ao condrito Boynton, respectivamen-
te com L~ entre 79 a 229, 173 a 306 e 266 a 327 e LUNentre 5 a
12, 10 a 17 e de 11 a 14 vezes o condrito; os valores gerais de
elementos terras raras totais (ETRT) situam-se em torno de 285
(média) e variam pouco entre as intrusões, sendo a Cabreúva a
mais empobrecida, que comparados aos granitos rapakivi da Fin-
lândia mostram um empobrecimento ao redor de 45%, devido
principalmente ao empobrecimento em elementos terras raras
pesadas (ETRP); acentuado enriquecimento em elementos ter-
ras raras leves (ETRL) com [La/Yb média=18,97JN; padrões as-
simétricos gerados por uma acentuada inclinação da curva refe-
rente aos ETRL com [Ce/Sm média=4,26JN em relação à incli-
nação mais suavizada em ETRP com [Gd/Yb média=I,87JN.

As intrusões Salto e Indaiatuba exibem padrões semelhan-
tes com um enriquecimentoem ETRTN média de 326, [La/Yb
média= 19,85JN:fracas anomalias negativas de Eu [Eu/Eu* mé-
dia=0,50J N; padrões assimétricos gerados por uma acentuada
inclinação da curva referente ao forte enriquecimento em ETRL
com [Ce/Sm média=4,83JN se comparados aos ETRP com [GdI
Yb média= 1,74 JN' A Intrusão Cabreúva exibe padrões distintos
das demais, com valores em ETRTN de 202 (média); [La/Yb
média=17,2JN; acentuadas anomalias negativas de Eu [Eu/Eu*
média=0,18JN; padrões menos assimétricos com razões [Ce/Sm
média=3,12JN e [Gd/Yb média=2,14JN.

Os espectros de elementos terras raras dos granitos rapakivi do
Complexo ltu revelam ITacionamento de Eu entre as intrusões; com-
portamento harmônico e disposição regular sub-paralela entre as

fácies da mesma intrusão, sendo que para a Intrusão Cabreúva ge-
ralmente ocorre aumento sistemático da razão Eu/Eu * com o au-
mento da sílica; ITacionamento de Eu ao nível das fácies para as
intrusões Cabreúva e Indaiatuba com a diferenciação; ocorrência
de &acionamento dos ETRL entre as intrusões, a partir da Intrusão
Salto para a Cabreúva, via Indaiatuba, através do incremento da
anomalia negativa de Eu e da diminuição da razão [Ce/SmJN.

Os espectros de ETR dos zircões da Intrusão Salto mostram
forte enriquecimento em relação ao padrão, principalmente para
os ETRL; espectros semelhantes entre as diversas fácies grani-
tóides, sendo paralelos para as ETRL e sub-paralelos para os
ETRP e acentuadas anomalias negativas de Eu [Eu/Eu* média=
0,11 JN' Comparando-se os espectros da rocha total com os de
zircão verifica-se, sub-paralelismo entre os braços dos ETRP de
rocha total vs. zircão, dado por relações muito semelhantes de
[Gd/YbJN, respectivamente entre 1.37 a 1.81 e 1.32 a 2.19; a
maior parte dos ETRP das rochas está concentrada no zircão; a
forte influência do padrão de ETR do zircão nos padrões de ro-
cha total, principalmente no ramo pós Eu.

As variações observadas nos padrões das rochas e nos de
zircão permitem considerar que as anomalias negativas de Eu
verificadas são características de rochas que evoluem por fraci-
onamento de feldspatos; o menor enriquecimento de terras raras
pesadas em relação as leves, pode ser causada pelo fraciona-
mento de um mineral acessório enriquecido em elementos ter-
ras raras pesadas, neste caso, o zircão e o enriquecimento de
elementos terras raras leves pode indicar fracionamento de alla-
nita, acessório quase sempre presente nas diferentes fácies cons-
tituintes do complexo.

FLUXO MAGMÁ TICO E SEGREGAÇÃO MINERAL NA PETROGÊNESE DO DIORITO CAPIVARAS, REGIÃO DE
VILA NOVA DO SUL, RS.

Luciane Garavaglial; Maria de Fátima Bitencourtl.2; Lauro Valentim Stoll Nardil.2
IPrograma de Pós-Graduação em Geociências, UFRGS
2Centro de Estudos em Petrologia e Geoquímica/IG/UFRGS
lucianegaravaglia@hotmail.com; fatimab@ufrgs.br; lauro. nardi@ufrgs.br

O Diorito Capivaras, situado na região de Vila Nova, noro-
este do Escudo Sul-rio-grandense, é composto de seis corpos
parcialmente alinhados segundo a direção NE a NNE, com po-
sicionamento tardi-tectônico, controlado por zonas de alta de-
formação subverti cais relacionadas à fase D3 registrada nos gnais-

ses do embasamento. No interior das intrusões, a foliação de
forma é geralmente paralela aos contatos, mostrando compo-
nente de estado sólido localizada. A estruturação interna da ocor-
rência principal do Diorito Capivaras é marcada pela presença
de uma zona de alto fluxo e mistura, caracterizada pelo intenso
desenvolvimento da foliação de forma, ao longo da qual se al-
ternam diversos termos texturais e composicionais, resultantes
da atuação de processos de acumulação mineral, fluxo hetero-
gêneo e interação de líquidos. Segue-se a esta zona uma porção
central, texturalmente homogênea e com foliação pouco desen-
volvida, onde os processos de acumulação mineral também fo-
ram importantes, composta por termos mesocráticos equigranu-
lares a heterogranulares. No contato com os gnaisses encaixan-
tes, observa-se o desenvolvimento de uma margem rapidamente
cristalizada, compreendendo termos equigranulares de textura
fina a muito fina, que representa o magma que deu origem ao
Diorito Capivaras. Este tem afinidade moderadamente alcalina,
com teores relativamente elevados de Zr, P e Ti. Os padrões dos
elementos terras raras, o alto conteúdo de K, Sr, Ba e Rb, e as
baixas razões CelNb são indicativos de fontes mantélicas previ-
amente afetadas por subdueção, típicas de ambientes de arco
magmático maduro ou pós-colisional. A evolução do líquido
parenta I Mo' enriquecido em Mg e Fe, é determinada pelo flu-

xo magmático, que controlou os processos de fracionamento e
acumulação mineral. A formação de cumulatos gerou uma gran-
de diversidade de líquidos remanescentes, por decorrência de
suas diferentes composições. A variação composicional e textu-
ral destas rochas envolve diferentes proporções entre as fases
cumuláticas diopsídio (Mg-hornblenda) e plagioclásio, forman-
do-se adcumulatos de diopsídio, ortocumulatos de diopsídio,
ortocumulatos de plagioclásio-diopsídio e, subordinadamente,
adcumulatos de plagioclásio. A atuação dos processos de acu-
mulação é evidenciada pelas relações de campo, texturais e pe-
los padrões geoquímicos, distintos dos apresentados por líqui-
dos magmáticos. A formação precoce de adcumulatos de diop-
sídio é evidenciada pela presença, em ortocumulatos de plagio-
clásio-diopsídio, de autólitos ultramáficos, interpretados como
camadas cumulus precocemente formadas e desmembradas pelo
fluxo. Depois dessa importante acumulação de diopsídio, o lí-
quido remanescente, ou líquido intercumulus, torna-sc enrique-
cido em Si, AI, Ca, Na, Ba e Sr, causando o aumento do compo-
nente plagioclásio e a conseqüente formação de cumulatos de
plagioclásio mais tardios. Cumulatos de granulação muito gros-
sa ocorrem nos estágios finais de cristalização, por consequên-
cia do enriquecimento em voláteis do líquido intercumulus. O
líquido residual torna-se progressivamente enriquecido em Si c
K, levando à cristalização de K-feldspato e quartzo intersticiais.
Em função de seu condicionamento tectônico e características
composicionais, o Diorito Capivaras é considerado Neoprotero-
zóico e correlacionado ao magmatismo pós-colisional do Ciclo
Orogênico Brasiliano/Pan-Africano no Sul do Brasil.
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GEOLOGIA E PETROLOGIA DA ASSOCIAÇÃO ALCALINA DE GRANITOS DE TIPO-A NA PRovíNCIA SERRA
DO MAR, SUL DO BRASIL: O MACiÇO CORUPÁ (SC)

Yuri Garin e Silvio R. F. Vlach
Departamento de Mineralogia e Geotectônica - Instituto de Geociências - USP

A Província Serra do Mar compreende mais de uma dezena
de maciços graníticos e sieníticos neoproterozóicos, pós-colisi-
onais, das associações alcalina e aluminosa de granitos de Tipo-
A que afioram nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catari-
na.

°
Maciço Corupá ocorre no extremo meridional da provín-

cia, na porção NNE do Estado de Santa Catarina, sendo intrusi-
vo em rochas gnáissico-granulíticas da microplaca Luis Alves.
Inicialmente denominado "Granito Corupá", o maciço apresen-
ta forma semi-anelar com área aproximada de 50 kmz. Limita-se
a W com a bacia vulcano-sedimentar de Campo Alegre; para E,
a maioria dos contatos encontra-se encoberta por espessos de-
pósitos coluvionares.

Rochas sieníticas supersaturadas de granulações grossa,
média e fina são predominantes no maciço e incluem, dos tipos
mais máficos para os mais félsicos, fácies de álcali-feldspato
melasienitos (Ca-piroxênio+faialita+biotita; IC -35), de sieni-
tos verdes (Na-Ca piroxênio + Na-Ca anfibólio + faialita + bio-
tita; IC 5-15) e de sienitos róseos (Na-Ca anfibólio + Na-Ca
piroxênio; IC 5-15). Os acessórios típicos destas fácies inclu-
em, além de ilmenita, apatita e zircão, a chevkinita-perrierita.
Álcali-felspato granitos (IC -5) com anfibólio sódico e chevki-
nita são subordinados e afioram nas áreas centrais do anel siení-
tico. Rochas dioriticas equigranulares de granulação média (Ca-
piroxênio, biotita, Ca-anfibólio, magnetita, ilmenita; IC 10-15)
aparecem na forma de diques métricos sin-plutônicos e peque-
nos corpos irregulares. Enclaves híbridos de composições mon-
zodioriticas a monzoníticas ocorrem em sienitos róseos de gra-

nulação fina a média.
As rochas sieníticas são tipicamente meta-aluminosas. Os

melasienitos apresentam A/CNK=0,62 e Fe#=0,97, com Fepn
chegando a 20% em peso, enquanto os demais sienitos mostram
0,80<A/CNK <0,90, 1, 12<A/NK<I, 15 e 0,84<Fe#<0,90
(5,20%<Fez03T<6,25%) e 10,80%<Nap+Kp<ll,70%. Os ál-
cali-feldspato granitos, por sua vez, são peralcalinos (0,50<A/
CNK<0,55 e 0,83<A/NK<0,86), com 0,95<Fe#<0,98
(2,80%<Fep3T<3,00%) e 9,00%<Na20+K20<9,70%. As ro-
chas dioríticas são metaluminosas, com 0,60<Fe#<0,65
(l1,60%<Fepn<13,50%) e 6,10<Nap+KzO<7,80%
(I,85%<KP<2,80%), enquanto os enclaves híbridos apresen-
tam valores intermediários para estas quantidades.

As relações petrográficas e o quimismo de rochas e mine-
rais sugerem que as rochas sieníticas estão relacionadas por pro-
cessos simples de cristalização fracionada em condições de oxi-
dação inferiores às do tampão QFM, a partir de um magma pa-
rental sienítico, através principalmente do ffacionamento de fa-
ses minerais máficas (acessórios, faialita, Ca-Na piroxênio e,
por último, Ca-Na anfibólio), cujos resíduos finais estariam re-
presentados pelos álcali-feldspato granitos peralcalinos. As ro-
chas dioriticas constituem uma associação contemporânea, mas
muito contrastada, originada a partir de magmas básico-inter-
mediários originalmente com características mais oxidantes, com
magnetita estável. Estudos em outros maciços da província mos-
tram que este magmatismo bimodal é comum e indicam fontes
contrastadas do manto e da crosta continental na sua gênese.

MAJOR AND TRACE ELEMENTS IN SPHENE: CONSTRAINS ON FRACTIONAL CRYSTALLlZATION
PROCESSES IN GRANITIC MAGMAS.

M. C. Geraldes and V.Janasi
Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo - Rua do Lago 562, Cidade Universitária. 05508-900 São Paulo (SP)
Brazil. E-mail: mcgeral@usp.br

Microprobe and ICP-MS analyses for major and trace ele-
ment were carried out to characterize the chemical composition
in sphene fractions with different magnetic susceptibilities ob-
tained from a granodioritic rock. Major element contents show
increasing variation during the magmatic fractionation recorded
by the sphene less magnetic (colorIess) fraction M(4) to more

magnetic sphene (dark) fration M(12): TiOz from 36 %wt to
37.2 %wt; and CaO from 27.9 %wt to 28.6 %wt. The Alz03
contents in sphenes present a light increase (from 1.2 %wt 1.6
%wt). The FeZ03 contents show decrease from 1.2 %wt to 0.8

%wt. The MnO contents show constant values (-0.07 %wt) and
MgO and NazO present scattered plots and do not indicate any

variation trend.
With exception of Nb, ali trace elements have increasing

content from fraction M(4) to fraction M(12): Y values range
from 574 ppm to 1331 ppm; U amounts increase from 75 ppm to
243 ppm; Th amounts increase from 67 ppm to 173 ppm; Pb
amounts increase from 5 ppm to 73 ppm.

LREE (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd and Tb) amounts have
larger enrichment than HREE (Dy, Ho, Er, Tm, Yb and Lu)

from fraction M(4) to fraction M(12). Consequently LREE
have the behavior similar to incompatible elements, whose
variations (from 474% to 1692%) are: La from 35 ppm to
594 ppm; Ce from 136 ppm to 1969 ppm; Pr from 19 ppm to
349 ppm; Nd from 70 ppm to 1259 ppm; Sm from 22 ppm to
258 ppm; Eu from II ppm to 76 ppm; Gd from 29 ppm to 214
ppm; and Tb from 9 ppm to 44 ppm. The HREE presented

smallervariation (from 49% to 342%), which behavior is mOTe
similar to compatible elements. The HREE content variati-
ons are: Dy from 70 ppm to 240 ppm; Ho from 20 ppm to 51
ppm; Er from 60 ppm to 128 ppm; Tm from 13 ppm to 24
ppm; Yb from 94 ppm to 147 ppm; Lu from 14 ppm to 21
ppm.

The results show that content variations ofmajor and trace
elements in the sphenes fractions are probably correlated to in-
creasing or decreasing of amounts of these eIements in the Ii-
quid phase during magma fractional crystallization. Trace ele-
ment content variations may represent part of the history of
magma solidification when accessory minerais play important
role in incompatible element concentrations.
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PADRÃO DE REE DO MACiÇO GRANITÓIDE SÃO ROQUE

I A.M Godoy; 2 A.B. Gomes; IP.C.Hackspacher; IT.MB. Galembeck
I Docentes e 2 Pós-graduanda DPMIIGCEIUNESP - Rio Claro-SP.

o Maciço Granitóide Brasiliano São Roque, situa-se no SE
do Estado de São Paulo, intrusivo em rochas metassedimentares
da seqüência vulcano-sedimentar de baixo e médio grau meta-
mórfico dos grupos São Roque e Serra de Itaberaba. Compreen-
de um corpo de 190 Km2, forma triangular, composto por 10
fácies granitóides leucocráticas.

A disposição espacial das fácies é definida por uma fase ini-
cial composta por granodioritos porfiróides e dioritos eqüigra-
nulares que constituem pequenos corpos mais antigos e circuns-
critos. A fase principal define o arcabouço do maciço e é consti-
tuída por monzogranitos porfiróides. A fase intermediária em
menor expressão é constituída por monzogranitos ineqüigranu-
lares cinza e róseo, intrusivos e marginais, segundo as zonas de
cisalhamento. A fase final intrusiva tardia é caracterizada por
corpos localizados de monzogranitos eqüigranulares com tur-
malinas e muscovita e por pequenos corpos de aplitos e pegma-
títos. Nas demais fácies a biotita é o principal mineral e a hom-
blenda secundária.

A tectônica regional controla e delimita o maciço, a oeste
através da Zona de Cisalhamento Mairinque, a leste Araçari-
guama e a sul Taxaquara, possibilitando uma progressiva gera-
ção de espaços, definindo estruturas pull-apart, com direção ge-
ral NE-SW, associada a uma dinâmica de soerguimento e erosão
e a uma tectônica rúptil tardia de direção NW-SE.

O maciço apresenta caracteristicas geoquímicas de granitos
cálcio-alcalinos de alto K, tipo I de ambiente colisional e o estudo
das REE e das idades modelo T

DM
indicam quatro fases crustais

distintas. No geral as REE dos granodioritos e dioritos apresen-
tam um padrão de distribuição bastante retilíneo com [LaNb
médio=22,15]N e [EuJEu* médio=0,84]. As fácies monzograníti-

cas porfiróides (2.18 Ga de idade TDM)apresentam-se enriqueci-
dos em REE, com [LaNb médio=31 ,97]N' fracas anomalias ne-
gativas de Eu, com [EuJEu* médio=O,78], padrão assimétrico com
alta inclinação do braço Ce-Sm (LREE), em relação à Gd-Yb
(HREE). As fácies inequigranulares cinza apresentam [LaNb

médio=25,25]N' fraca anomalia positiva de Eu, com [EuJEu* mé-
dio=O,99], alta inclinação do braço (LREE) em relação à (HREE),
enquanto as róseas a distribuição REE horizontaliza-se com ra-
zões [LaNb médio=9,20]N' incremento nas anomalias negativas
de Eu, com [Eu/Eu* médio=0,46], valores semelhantes de LREE
e ocorrendo um acentuado acréscimo nos valores de HREE, indi-
cando que LREE se concentraram em minerais acessórios e que
os feldspatos são as principais fases removidas por fracionamen-
to. As fácies eqüigranulares (1.95 Ga de idades TDM)mais tardias
e mais diferenciadas, com muscovita apresentam baixos valores
de REE, [LaNb médio=6,32]N' fraca a levemente positiva ano-
malia de Eu, com [EuJEu* médio=0,88], diminuição da assime-
tria, redução de LREE e de HREE e para os aplitos, elevam-se os
valores de REE, com [LaNb médio=23,72]N' acentuada anoma-
lia de Eu, com [EuJEu* médio=O,38], padrões semelhantes ao da
crosta continental superior.

O maciço é formado por rochas menos diferenciadas mega-
enclaves dioriticos e por diferentes impulsos magmáticos alta-
mente diferenciados, sugerindo pelo menos duas fases distintas
geradas por um magma granítico com alto fracionamento mag-
mático, originadas de um processo de fusão parcial da crosta
inferior heterogênea com baixa contribuição de fusão crustal
inicial e alta nas fases finais e/ou com uma contaminação crus-
tal intensa.

Apoio: Fapesp (98/09869-8) e CNPq (301795/85-1).

GEOQuíMICA E TERRAS RARAS DA PORÇÃO NORTE DO MACiÇO GRANITÓIDE IBIÚNA, SUDESTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO

I A.B. Gomes; 2 A.M. Godoy
I Pós-graduanda e 2 Docentes do DPMIIGCEIUNESP - Rio Claro-SP.

O Maciço Ibiúna localiza-se a SE do Estado de São Paulo e
insere-se na Região de Dobramentos Sudeste, Faixa Ribeira,
Bloco Cotia, a sul da Zona de Cisalhamento Taxaquara. Apre-
senta como principais encaixantes os metas sedimentos de mé-
dio a alto grau do Complexo Embu. É caracterizado por Ii fáci-
es granitóides leucocráticas, compostas predominantemente por
monzogranitos e subordinadamente por sienogranitos, com fei-
ções porfiróides, secundados por rochas ineqüigranulares, in-
cluindo raras e localizadas ocorrências de enclaves de rochas
quartzo-dioriticas. A biotita aparece como máfico principal, a
homblenda como máfico secundário, sendo rara a presença de
piroxênio e localizada a de muscovita e/ou granada.

As caracteristicas geoquímicas mostram que as fácies estão
definidas, quanto aos valores de Si02, no intervalo de 60% a
74%, com o maior número de litotipos no intervalo de 65% a
70%. Os termos com valor mais elevado em Si02, caracterizam
corpos intrusivos tardios e conseqüentemente mais diferencia-
dos. O maciço caracteriza-se por granitóides do tipo I não muito
diferenciados, com raras amostras como granitos fortemente di-
ferenciados, caracterizando fácies mais tardia. Rochas com ca-
ráter cálcio-alcalino potássico, de caráter peraluminoso e meta-
luminoso. Sua geração é caracterizada de sin-colisional a pós-
colisional, originado em dois possíveis ambientes de arco de
ilhas e arco continental.

O estudo das REE indica uma fonte fracionada, sendo ca-
racterizada para o maciço quatro fases crustais distintas. No ge-

ral, as distribuições dos REE do arcabouço principal de compo-
sição monzogranítica, apresentam um padrão de distribuição
enriquecido, com [LaNb médio=40,12]N' fracas anomalias ne-
gativas de Eu, com [Eu/Eu* médio=0,80], padrão assimétrico
com forte inclinação do braço Ce-Sm (LREE) em relação à Gd-
Yb (HREE). As fácies monzograníticas inequigranulares porfi-
róides, de coloração cinza apresentam um maior enriquecimen-
to em REE, com [LaNb médio=72,45]N' fortes anomalia nega-
tiva de Eu, com [Eu/Eu* médio=0,45], acentuada inclinação do
braço (LREE) em relação à (HREE) e para as fácies róseas, a
distribuição de REE apresenta-se mais suavizada, com razões
menores de [LaNb médio=30,65]N' fraca anomalias negativas
de Eu, com [Eu/Eu* médio=0,73], com valores, comparativos,
menores de LREE e semelhantes de HREE. A fácies monzogra-
nítica com muscovita e/ou granada, mais tardia apresenta [La/
Yb médio=88,87]N' devido aos baixos valores de Yb, com leve
anomalia positiva de Eu, e [Eu/Eu* médio=I,30], aumento da
assimetria, acentuada redução de HREE em relação LREE, com
padrões semelhantes ao da crosta superior.

O maciço é formado por rochas menos diferenciadas, os
mega-enclaves de composição quartzo-dioriticas, e por diferen-
tes fases magmáticas geradas por diferenciação com fraca con-
taminação crustal na evolução do maciço, a não ser nos corpos
isolados, com presença de moscovita e/ou granada que prova-
velmente reflete uma contaminação crustal intensa.

Apoio: Fundunesp (572/2000-DFP) e CNPq (301795/85-1).
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o DEPÓSITO (Sn, W, Zn, Cu, Pb) CORREAS . SP: PROPOSiÇÃO DE UM MODELO DE EVOLUÇÃO

METALOGENÉTICA COM ÊNFASE EM INCLUSÕES FLUIDAS E ISÓTOPOS ESTÁVEIS

Claudio Luiz Goraieb - Digeo/IPT (cgoraieb@ipt.br); Jorge Silva Bettencourt- IGc/USP;
Rosa Maria da Silveira Bello -IGc/USP

o depósito primário polimetálico (Sn, W, Zn, Cu, Pb) Cor-
reas, situa-se em terrenos pré-cambrianos da Faixa Ribeira, na
porção sul do Estado de São Paulo, município de Ribeirão Bran-
co. Dados geológicos obtidos em etapas de mapeamento e son-
dagem,juntamente com estudos petrográficos, geoquímicos, iso-
tópicos e de inclusões fluidas, apontam para a relação espacial e
genética da mineralização com rochas graníticas muito fracio-
nadas (topázio-muscovita-albita granitos) do Maciço Correas.

Os minerais de minério mais abundantes no depósito são
cassiterita e wolframita, seguidos de pirita, esfalerita e calcopi-
rita. Os minerais de ganga são quartzo, topázio, fluorita e micas
(muscovita, fengita, siderofilita, protolitionita e zinvaldita). Os
principais tipos morfológicos que abrigam a mineralização de
estanho e tungstênio são: veios, bolsões e stockworks de quart-
zo, bordejados por greisens com porções de brechas associadas.

Etapas sucessivas de hidrofraturamento, circulação de flui-
dos, alteração/precipitação e fechamento de fraturas, associa-
dos com processos de efervescência, teriam sido responsáveis
pela formação dos veios e stockworks. A dinâmica e a seqüência
de eventos propostos, baseou-se nas evidências de aprisiona-
mento heterogêneo das inclusões fluidas, em condições sub-sol-
vus de pressão flutuante, o que é corroborado pelas característi-
cas morfológicas dos corpos de minério. O estudo dessas inclu-
sões também indicou a presença de um fluido tipicamente mag-
mático (C02:i:CH., Hp, NaCl, KCl, FeCI2), parcialmente mis-
turado com fluidos meteórícos, o que foi confirmado pelo estu-
do de isótopos estáveis de oxigênio e hidrogênio.

Os valores de dl80 do quartzo, relativos aos principais tipos
morfológicos do depósito, são pouco variáveis (9.9 a 10.9°/00-
média de 10.SO/00)'o que sugere uma deposição em condições
geoquímicas semelhantes, a partir de fluidos magmáticos. A com-
posição isotópica da água (d180 = 4.13 a 6.95%), estimada in-
diretamente nos veios e stockworks de quartzo, também apre-
senta valores pouco variáveis e compatíveis com fontes mag-

máticas (usualmente em tomo de 6 a 8 %), cujo pequeno de-
créscimo pode ter sido causado por reequilíbrio, a temperatura
mais baixa, com rochas ígneas já cristalizadas. Fases micáceas
fluor-litiníferas em mica greisens tardios, mostram valores de
dl80 (4.7 a 5.2%) significativamente rebaixados em relação às

taxas de dl80 do quartzo (10.5°/00)' evidenciando a interação com

água meteórica em fases tardias de greisenização. A introdução
de uma nova fase aquosa, com características mais redutoras,
teria provocado mudanças nas condições fisico-químicas (re-
dox) do sistema hidrotermal e favorecido a deposição dos sulfe-
tos. As temperaturas de deposição do minério estano-tungstení-
fero, estimadas através de curvas experimentais dos pares mine-
rais quartzo-cassiterita e quartzo-wolframita, presentes nos vei-
os e stockworks de quartzo, situam-se no intervalo entre 460° e
330°C (média de 395° :i: 65°C). Os dados de inclusões fluidas
fornecem intervalos de temperatura variáveis entre 440° e 210°C
(média de 325°:i: 115°C), com pressões variando entre 2.6 e 0.8
Kbars. Os dados isotópicos indicam que, durante os estágios
iniciais de desenvolvimento do sistema hidrotermal, predomi-
naram processos tipicamente magmáticos, envolvendo reequili-
bro, a temperaturas subsólidas (» 650°C), de um fluido de deri-
vação magmática com o granito do qual foi exsolvido, além de
fracionamentos do tipo CO2-Hp, CH.-HP, Hp-melt e H2-Hp.
Nos estágios mais avançados de evolução fluidal, etapas suces-
sivas de fraturamento devem ter favorecido a percolação de flui-
dos meteóricos, bem como o decréscimo da temperatura, pas-
sando a predominar um sistema convectivo meteórico-hidroter-
mal.

Vários aspectos geológicos, mineralógicos, paragenéticos,
geoquímicos, isotópicos, etc., intrínsecos ao depósito Correas,
assemelham-se mais àqueles relativos aos depósitos do tipo "Sis-
temas de Veios (Sn-W)", do que aos depósitos relacionados a
sistemas hidrotermais do tipo "Cobre Pórfiro", ambos estuda-
dos detalhadamente em escala mundial.

PIÊN-MANDIRITUBA GRANITE BELT, SOUTHERN BRAZIL: PETROLOGY, GEOCHRONOLOGY AND
TECTONIC SETTING OF CONTRASTING MAGMATIC EPIDOTE-FREE AND EPIDOTE-BEARING I-TYPE

GRANITES

Ossama Mohamed Harara1 *; Oswaldo Siga Júnior; Miguel Angelo Stipp Base?; John. W Valley"; Key Sato5
,],3,5Universidade de São Paulo, Instituto de Geociências, 4University ofWinsconsin-Madison

*e-mail: osmmh@ig.com.br

The Piên-Mandirituba Granite Belt (PMGB) is one ofthe
three important granite belts (Cunhaporanga-Três Corregos,
Piên-Mandirituba, Florianopolis-Pelotas) exposed in the sou-
theastern and southern Brazil. The PMGB is emplaced be-
tween two reworked Neo-Archean?/Paleoproterozoic terra-
nes, the Paraná and Santa Catarina Gneiss-Granulite Terrane
(GGT) and the Atuba Gneiss-Migmatite Terrane (GMT). Re-
cent detailed geological investigations led to mapping ofthree
high K calc-alkaline I-type granite suites that form the PMGB.
The older granite suite crystallized between 620 and 610 Ma
(U-Pb zircon ages) is constituted by magmatic epidote-free

deformed quartz monzodiorites and granodiorites and by de-
formed cumulate diorite/quartz diorite. The younger granite
suite crystallized between 605-595 Ma (U-Pb zircon and ti-
tanite ages) is constituted by magmatic epidote-bearing de-
formed quartz monzodiorites, granodiorites and leuco-gra-
nodiorites. The third granite suite is constituted by epidote-
free deformed monzogranites.

The protomylonitic to mylonitic foliations present in the ali
granite suites are N50E/69NW -trending and characterised by de-
formation and orientation offeldspars, quartz, biotite, amphibo-
le and magmatic epidote (when present). The K-Ar (biotite) ages
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between 605 and 595 Ma of ali granite suites ofthe PMGB indi-
cate the collisional period during which the deformation and
cooling ofPMGB occurred.

The epidote-free granite suite present mafic (biotite and
amphibole) and accessory (titanite, zircon and allanite) mine-
raIs contents higher than the epidote-bearing granite suite. Both
granite suits are high K calc-alkaline, mainly meta-aluminous
to rarely slightly peraluminous, with similar high Ba and Sr and
low Rb contents. The epidote-free granite suite is less expanded
(Si02= 60-70%) and present slightly higher Kp, Ti02' MgO,
Zr, Hf, Th, Y, Cr, Ni, Sc, V, LREE, and HREE contents than the
more expanded (Si02= 60-75%) epidote-bearing granite suite,
which present higher Nap and AIP3 contents. Trace element
contents (Rb, Sr, Ba, Nb, Ta,Th, Zr, Y) ofthe epidote-free and
epidote-bearing granite suites are compatible with continental
magmatic arc granites.

Stable (digOon zircons) and radiogenic (Nd and Sr) isotopic
data show clear difTerentsignatures where the epidote-free gra-
nite suite (-18, 0.706-0.707, 6.0-6.5°/0) presents more negative

INd(T) value, higher Sr87/Sr86(T)and dl80 (Zrc) values than the

epidote-bearing granite suite (-15, 0.705-0.706, 5.5-5.6°/00) These

isotopic and the lithochemical data suggest, for the origin of
PMGB, a difTerentiation from mantle-derived mafic sources (ba-
saIts, amphibolites), more (epidote-free) or less (epidote-bea-
ring) contaminated by infracrustal igneous paleoproterozoic com-
ponent during the independent crystallization courses of both
granite suites.

The PMGB is a NW subduction-related magmatic arc for-
med betwwen 620 and 595 Ma. As a consequence of oceanic
crust consuming and the continental collision between the GGT,
PMGB and the GMT, the PMGB was deformed and the Piên
Mafic-Ultramafic Suite obducted between 605 and 595 Ma, gi-
ving rise to the Piên- Tijucas Suture Zone. The adjacent Paler-
mo, Rio Negro and Agudos do Sul A/PA-type granites, formed
between 595 and 585 Ma, were emplaced in late to post-collisi-
onal extensional setting.

Acknowledgements: to FAPESP (Grants: 97/10964-2 and
98/2310-5)

IMPLICAÇÕES GENÉTICAS DAS INVESTIGAÇÕES MINERAL E MINERALOQuíMICAS NO MACiÇO
INTRUSIVO IBITUBA-ITAPINA, MG E ES, BRASIL.

Adolf Heinrich Horn', Ivo Antônio Dussin2, Antônio Modesto de Almeida1 & Dayvisson Justino1

1 - DeGel/CPMTC-IGC-UFMG
2 - CPMTC-IGC-UFMG - Professor Associado
3 - IGC - Bolsista BIC

°
Complexo Intrusivo Ibituba-Itapina localiza-se nos Esta-

dos de Minas Gerais e Espírito Santo, entre as cidades Baixo
Guandu e Colatina no Vale do Rio Doce. Este Complexo perten-
ce à seqüência intrusiva neoproterozóica, situada na Província
Estrutural Mantiqueira e é formado por diversos corpos: (Ibitu-
ba: -350km2, Itapina: -330km2, Baixo Guandu: <21km2, Lagoa
da Traira: <2km2, corpos menores: <0.5km2) e duas suítes mag-
máticas (Suíte charnockítica com granito a hiperstênio, gabro
diorito e uma auréola migmatítica oriunda da rocha encaixante;
Suíte granítica com granito calcioalcalino/alcalino, diorito rico
em anfibólio, pegmatitos, aplitos e uma "border zone" com en-
claves das rochas encaixantes).

Foram feitas análises com a microssonda eletrônica (micas,
feldspatos, anfibólios, piroxênios, olivina, opacos), datações (mo-
nazita e zircão) e investigações morfológicas dos zircões (meto-
dologia de Pupin).

Datações em monazitas e zircões mostram a idade brasilia-
na de todas as rochas do Complexo Intrusivo (537Ma a 520Ma)
e confirmam a seqüência de intrusão das duas Suítes Magmáti-
caso

Investigações em minerais selecionados determinaram o
enquadramento p-T da formação (AI em anf: 6-7kb Suíte a; 5.9-
6.8kb Suíte b e opx/cpx: 800-830°C para as duas suítes).

A distribuição dos elementos nos minerais mostra uma série
de impulsos de intrusão (muItidiapírico?/multipulsos?) e tam-
bém uma série de reações metamórficas progressivas e retrógra-
das nos contatos entre os magmas dos diversos pulsos.

Os estudos tipológicos dos zircões apontam para uma ori-
gem, a partir de rochas graníticas, monzograníticas a granodio-
ritas crustais, para o granito e de rochas graníticas e tonalíticas

para os charnoquitos. Os diagramas de discriminação tectônica
mostram claramente as amostras dos charnoquitos plotando no
campo charnoquítico em direção ao campo CACo As amostras
do granito plotam nitidamente no campo das séries graníticas
calcio-alcalinas. Uma amostra do Charnoquito do Corpo Ibitu-
ba, localizada na margem noroeste perto do contato com as ro-
chas do Complexo Paraíba do Sull Granulito Mascarenhas, con-
tém zircões que mostram uma tendência evolutiva para séries
graníticas subalcalinas. Esta variação se deve provavelmente a
uma influência (assimilação) de rochas encaixantes.

Na crosta subductada formam-se, em condições secas, fu-
sões parciais ricas em hiperstênio que intrudiram a parte inferi-
or da crosta sobreposta. Na parte superior desta crosta subduc-
tada ocorreu fusão parcial com a liberação de fluidos pegmatíti-
cos/aplitícos. Estes intrudiram também a crosta sobreposta, cau-
sando fonnação de magmas graníticos. Esses magmas se insta-
laram nas estruturas tectônicas junto com a Suíte Charnoquítica
usando os mesmos caminhos levando consigo xenólitos da crosta
e mostrando a aparência típica dos granitos (mingling/mixing)
desta região. Processos posteriores causaram uma alteração hi-
drotermal de parte das rochas.

Uma avaliação preliminar dos zircões indica coerência para
as informações acima descritas e aponta, além disto, para uma
contemporaneidade dos dois corpos charnoquíticos (Ibituba e
Itapina) .

°
charnoquito Ibituba e o granito Ibituba parecem ter sido

originados em níveis crustais próximos, durante o Evento Bra-
siliano, num intervalo temporal estreito.

Apoio: PADCT, FAPEMIG, PRPq, École des Mines de St.
Etienne, ICEX-LMA, CPMTC
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RIOLlTOS E GRANITOS NEOPROTEROZÓICOS DA SERRA DO MAR, NORDESTE DE SANTA CATARINA
GEOQuíMICA DE ELEMENTOS MENORES E TRAÇOS E CONTROLE TECTÔNICO DO

ALOJAMENTO NA CROSTA.

P F T.Kau[l; B. L. WaicheP; M L. Gonçalves3
1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Florianópolis, Se.
kaul@ibge.gov.br
2. Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Cascavel, PR. breno@unioeste.br
3. Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), Joinville, Se.
monicalojoi@terra.com.br

No nordeste do Estado de Santa Catarina, adentrando no leste
do Estado do Paraná, o plutono-vulcanismo neoproterozóico da
Serra do Mar (570:1: 30 Ma) gerou granitos e sienitóides, sob a
forma de batólitos (Granito Morro Redondo, Granito Agudos) e
de stocks (Granito Corupá, Granito Pirai, Granito Dona Francis-
ca), bem como riolitos, traquitos, traquidacitos, basaltos e ro-
chas piroclásticas. Essas efusivas, intercaladas com camadas
sedimentares, preechem estruturas tectônicas (bacias de Campo
Alegre e de Joinville e graben de Corupá), ocorrendo também
como diques ou intrusões tardias. Excepcionalmente, aparecem
ainda cobrindo parte de um batólito granitico (caso dos derra-
mes predominantemente ácidos que cobrem parcialmente a ex-
tremidade norte do Granito Morro Redondo).

Riolitos e granitos são os produtos francamente predomi-
nantes do presente magmatismo. Eles se dividem em dois tipos:
I - riolitos (- 72-77 % SiO) e granitos (- 73-76 % SiO) empo-
brecidos em elementos químicos incompatíveis (Zr, Y, Nb e
ETRP) e enriquecidos em elementos compatíveis ( Sr e Ba), que
podem ser referidos como riolitos e granitos de baixo-Zr (- 120-
160 ppm Zr); 2 - riolitos (-71-76 % SiOz) e granitos (- 75 %
SiO) que, ao contrário daqueles, são enriquecidos em elemen-
tos incompatíveis e empobrecidos em elementos compatíveis,
que podem ser designados de riolitos e granitos de alto-Zr (-

1000-1350 ppm Zr). Os riolitos de baixo-Zr ocorrem como der-
rames; os de alto-Zr como diques e intrusões tardias de direção
NE-SW. Os riolitos e granitos de baixo-Zr tem composição com-
parável à de produtos de magmatismo cálcio-alcalino monzoní-
tico, enquanto que os riolitos e granitos de alto-Zr tem quimis-
mo peralcalino. Em termos médios, os padrões de terras raras
dos riolitos e granitos de baixo-Zr praticamente coincidem, en-
quanto que aqueles dos riolitos e granitos de alto-Zr revelam
certas diferenças mais ou menos significativas.

A ascenção de magmas na litosfera e seu alojamento final
na crosta, para formar os riolitos e granitos de baixo-Zr, ocorreu
em regime tectônico de transtração, associado a movimentos
transcorrentes sinistrais (s, na direção NW-SE; S3segundo NE-
SW; S2vertical). A ascenção de magmas na litosfera que resul-
tou, finalmente, na formação de riolitos e granitos de alto-Zr só
foi possível, entretanto, quando houve completa reversão na di-
reção dos esforços de máxima compressão da litosfera, que ge-
rou, igualmente, regime tectônico de transtração associado, en-
tretanto, a movimentos transcorrentes dextrais (s, na direção NE-
SW; S3 segundo NW-SE; S2na vertical). A passagem daquele
regime tectônico para este último possibilitou maior contribui-
ção mantélica na formação dos magmas parentais dos riolitos e
granitos da presente região da Serra do Mar.

GÊNESE DOS ENCLAVES MÁFICOS PRESENTES NO MORRO DE GUARATIBA, MACiÇO DA PEDRA
BRANCA, RIO DE JANEIRO

Victor de Carvalho Klein/; Ciro Alexandre Avila'; Henrique Dayan2; João Baptista Filho2;
Débora Toci Leitão3
I - Museu Nacional- Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2 - Departamento de Geologia - Universidade Federal do Rio de
Janeiro; 3 - Pós-graduanda - Universidade Federal do Rio de Janeiro.

O complexo granítico do Maciço da Pedra Branca aflora,
em sua porção meridional, na localidade do Morro de Guarati-
ba, região de Barra de Guaratiba, Município do Rio de Janeiro,
sendo ainda observado nas ilhas próximas.

O Morro de Guaratiba compreende diferentes tipos de ro-
chas graniticas, com colorações desde cinza (predominante) até
levemente rosada, esta última referente a rochas do Granito Pe-
dra Branca. Em relação à variação granulométrica, destaca-se
que são observadas rochas graníticas finas, porfiríticas e mega-
porfiriticas, com cristais de feldspato podendo atingir até 7 cm.

Localmente, foram observadas camadas de um granito de
granulação fina (Tipo Granito Favela) intercaladas concordan-
temente com a foliação magmática do Granito Pedra Branca. O
granito fino apresenta tonalidade cinza média, espessura predo-
minantemente métrica, destacando-se a presença de esparsos (3
a 5%) pórfiros de feldspato potássico. Diques relativamente es-
pessos de até 3m de um granito semelhante ao Granito Favela,
atravcssam as rochas graníticas porfiríticas do Granito Pedra
Branca e foram interpretados no presente trabalho como os pos-
síveis condutos dos corpos intercalados.

Associados às rochas graníticas porfiríticas, foram observa-
dos três tipos diferentes de formas de ocorrências de enclaves
máficos de composição desde quartzo-diorítica até granodioríti-
ca. No sopé do Morro de Guaratiba (Praia do Meio e Praia Fun-
da), os enclaves máficos encontram-se associados a uma super-

ficie horízontal, sob a forma de pillows elípticas, com seu eixo
maior horizontal- suborizontal, destacando-se na grande maio-
ria das mesmas uma relação comprimento/altura de 3: 1, poden-
do ser observado pillows com relações maiores. As pillows são
isoladas, contíguas, como se fossem frentes de fluxo numa su-
perficie, exibindo localmente imbricações, aparentemente rela-
cionadas a um "cavalgamento" por fluxo. Na meia-encosta do
Morro de Guaratiba, um afloramento apresenta uma série de
enclaves com tamanhos variando de 10 a 50 cm de diâmetro,
contornos arredondados, elípticos, fusiformes ou em fonnas de
pêras com a região mais estreita geralmente voltada para baixo.
Estas formas situam-se na periferia de uma grande massa do
material máfico, destacando-se que em torno de alguns destes
enclaves, estreitas faixas de material mobilizado produzem um
aspecto migmatítico. Próximo ao topo do Morro de Guaratiba,
entre grandes massas máficas suborizontais (fluxos), encontra-
mos um pequeno número de pillows com elevada relação com-
primento/altura, normalmente maior que 5: 1, quc ocorrem de
forma irregular.

Propõe-se que os enclaves máficos observados na porção in-
ferior e superior do Morro de Guaratiba possam relacionar-se a
um mecanismo de formação de pillows, semelhante ao descrito
amplamente na literatura geológica, enquanto que para os encla-
ves encontrados na meia encosta do Morro de Guaratiba sugere-
se um mecanismo de formação semelhante ao dos peperitos.
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ANFIBÓLlOS E BIOTITAS DE GRANITÓIDES PALEOPROTEROZÓICOS DE VILA RIOZINHO, TAPAJÓS:
IMPLICAÇÕES QUANTO À GEOBAROMETRIA E FUGACIDADE DE OXIGÊNIO
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Os granitos São Jorge Antigo, São Jorge Jovem, Jardim do
Ouro, Maloquinha e pórfiros, aflorantes na região de Vila Riozi-
nho, porção leste da Província Aurífera do Tapajós, são repre-
sentativos do magmatismo paleoproterozóico (1,98 a 1,88 Ga)
desta Província.

No Granito São Jorge Antigo, as rochas quartzo-monzodiorí-
ticas possuem anfibólios zonados, com núcleos de Mg-hastingsi-
ta e tschermakita e bordas de homblenda-magnesiana. Nas ro-
chas monzograníticas, dominantes, e quartzo-sieníticas ocorrem
homblenda-magnesiana homogêneas com raras bordas actinolíti-
caso As altas razões Mg!(Mg+Fe) e os diferentes conteúdos de
AI, desses anfibólios indicam formação em ambiente com elevada
fOz e a pressões variáveis, entre 3 e 1 kbar para a fácies monzo-
granítica e inferiores aI, 7 kbar para a quartzo-sienítica. Pressões
de 6:1:1kbar foram obtidas em anfibó1ios das rochas monzodiorí-
ticas. Entretanto, a presença de homb1enda-magnesiana nas bor-
das de muitos cristais de anfibólio desta fácies sugere um final de
colocação e cristalização a pressões similares àquelas das rochas
monzograníticas. No Granito São Jorge Jovem, ocorrem hom-
blenda-magnesiana e actinolita com razões Mg!(Mg+Fe) um pou-
co mais elevadas do que a de rochas equivalentes do Granito São
Jorge Antigo, porém com conteúdos de AI, mais baixos, indican-
do cristalização entre 2 e 1 kbar. A presença nesse granito de mui-
tos anfibólios com composição actinolítica sugere a possibilidade

de reequilíbrio subsolidus expressivo e tais valores devem ser to-
mados com precaução.

°
Granito Jardim do Ouro possui anfibó-

lios que variam de Fe-edenita a Fe-homblenda com razões Mg!
(Mg+Fe) mais baixas, indicando cristalização em ambiente com-
parativamente menos oxidante. Seus conteúdos de AI, elevados
sugerem cristalização a pressões entre 4,5 e 3 kbar. Porém, como
esses anfibólios são mais ricos em ferro do que os demais e for-
maram-se em menor f02' é possível que tal pressão esteja supe-
restimada. No granito pórfiro associado ao Granito São Jorge
Antigo ocorrem homblendas-magnesianas bastante homogêneas
com razões Mg!(Mg+Fe), conteúdos de álcalis e AI, similares
aos dos anfibólios das rochas monzograníticas deste corpo, suge-
rindo uma ligação genética entre essas rochas. Um granito pórfi-
ro, associado aos ignimbritos da Formação Moraes Almeida e ao
Granito Maloquinha, contém anfibólios de composição Fe-hom-
blenda semelhantes aos do Granito Jardim do Ouro, o que sugere
uma possível ligação entre ambos.

As biotitas dos granitos São Jorge Antigo, São Jorge Jovem
e do granito pórfiro associado ao primeiro são magnesianas, si-
milares às encontradas em granitos cálcico-alcalinos e mostram
reequilíbrío pós-magmático. As biotitas do Granito Jardim do
Ouro são ferrosas, situam-se no limite entre biotitas de granitos
subalcalinos e alcalinos e não apresentam sinais de reequilíbrio
pós-magmático,

LEUCOGRANITOS COMO MOTORES TERMODINÂMICOS PARA REMOBILlZAÇÃO DE OURO E FORMAÇÃO
DE MINERALlZAÇÕES AURíFERAS: O EXEMPLO DA SEQÜÊNCIA JACOBINA, BAHIA, BRAZIL

Carlson M.M. Leite 1; Johildo s.F. Barbosa 1; Christian Nicollet 2
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Os leucogranitos pesquisados ocorrem no bordos ocidentais
da Seqüência Jacobina e do Greenstone Belt de Mundo Novo,
ambos situados no centro-norte do Estado da Bahia. A primeira
é de origem metassedimentar e de idade paleoproterozóica e, a
última de origem vulcanossedimentar e de idade arqueana. Es-
ses granitos são de filiação peraluminosa (razões A/CNK > 1,0)
e contém as seguintes fases minerais: (i) plagioclásio e pertita
com bordos albíticos; (ii) quartzo; (iii) biotita titanífera; (iv) gra-
nada com 13 a 17% do componente espessartita, e de cristaliza-
ção magmática; (v) silimanita do tipo fibrolita que substitui a
biotita; (vi) muscovita, tanto de origem magmática primária (cris-
tais prismáticos com teores de Ti02 acima de 0,8%) quanto de
origem secundária (substituição de biotita ou fibrolita e teores
de TiOz abaixo de 0,8%), ambos os tipos contendo Fe e Mg;
(vii) microclina e; (viii) clorita de substituição da biotita.

Os leucogranitos foram edificados ao longo de zona de ci-
salhamento cujas condições exerceram um controle na crista-
lização dos pulsos magmáticos, marcada por forte orientação
das fases primárias e pela formação de microestruturas de ori-
gem tectônica no estágio subsolidus, tais como: fibrolita, mus-
covita secundária e nódulos centimétricos, constituídos por
quartzo + fibrolita :1:muscovita. Essas microestruturas foram
formadas por uma combinação da partição da deformação em
domínios de encurtamento e domínios de estiramento, ambos
incrementais durante o fluxo de cisalhamento, e de circulação
de fluidos hidrogenados e redutores que promoveram a lixivi-
ação de cátions~base das fases primárias, de acordo com as

seguintes reações:
Bt + lOH+(flUidO)P Sil (fibrolita) + 2 Qtz + 5HP + 2[KA1(OH,F)4'

3Si02](flUidO) + 4 (Mg, Fe+2\flUidO) + 2
(Fe+3, Ti +4)(flUidO)

e

2 Sil + 2HP + 2[KAl(OH,F)4' 3Si02](flUidO) + 4 (Mg, Fe+2)(fluidO)
+ 2 (Fe+3, Ti +4)(fluidO)1>2Ms + 12H+

Esses fluidos foram associados aos estágios de evolução sub-
solidus dos leucogranitos, devido às suas capacidades de remobi-
lizarem a água dos metassedimentos encaixantes. Com efeito, a
presença de pirita substituindo magnetita na matriz dos metacon-
glomerados auríferos da Seqüência Jacobina indicam a presença
desses fluidos hidrotermais e de sulfocomplexos áuricos para for-
mação das mineralizações auríferas, através da seguinte reação:

Mag + 3Au(HS) + 2 H+ 1>3 Pirita + 3Au + 4HP
Vale destacar que, embora esta reação tenha ocorrido nos

níveis superiores crustais, portanto à temperaturas mais baixas
do que aquelas dos leucogranitos, o fato dela ocorrer a partir de
fluidos hidrogenados mostra um processo em comum com as
reações nos leucogranitos. Enfim, tais reações sugerem que os
fluidos originados dos leucogranitos teriam migrado para os
níveis crustais superiores, percolando e remobilizando litologi-
as com baixa concentração de ouro, como as do Greenstone Belt
de Mundo Novo. Esses fluidos atingiram os metas sedimentos
da Seqüência Jacobina, depositando o ouro nos metaconglome-
rados e nas zonas de cisalhamento adjacentes que serviram como
armadilhas fisico-químicas para a concentração econômica desse
metal.
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MODELAMENTO GEOQuíMICO DE MAGMAS PERALUMINOSOS A PARTIR DA FUSÃO PARCIAL DE
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Mecanismos petrogenéticos para formação de magmas pe-
raluminosos são associados ou a fusão parcial de fontes crus-
tais, principalmente metassedimentares, ou a líquidos residuais
provenientes da cristalização fracionada de magmas original-
mente metaluminosos, os quais ficam de tal forma enriquecidos
em alumina que são capazes de fracionar muscovita e andaluzi-
ta. Visando definir o mecanismo petrogenético dos leucograni-
tos que ocorre na zona de cisalhamento que bordeja o lado ori-
ental da Seqüência Jacobina, localizada no centro-norte do Es-
tado da Bahia, foram realizados ensaios de modelamento geo-
químico, utilizando o aplicativo GENESIS para os elementos
maiores e Terras Raras de um desses leucogranitos que é deno-
minado Cachoeira Grande.

Na área de ocorrência, o leucogranito apresenta-se associado
à kinzigitos (metassedimentos que contêm granada, silimanita,
cordierita, plagioclásio e quartzo) e à paragnaisses aluminosos
não-granatíferos. Em campo, suas texturas mostram fácies gra-
natíferas e fácies pegmatoidais, ricas em muscovita, ambas tardi-
as em relação à fácies principal, quartzo-feldspática. Suas assem-
bléias mineralógicas incluem plagioclásio e K-feldspato de bor-
dos albíticos, biotita, granada (até 16% do componente espessar-
tita), fibrolita e muscovita (com até 1,2% de Ti02). Sua composi-
ção química indica cristalização a partir de um magma peralumi-
noso que é certificada pelas razões A/CNK (molar)>>1,12,por teo-
res de AlP3»14%, suficientes para formar coríndon normativo,
em até 3,3% e, pelo somatório MgO + FeOTf 1,9%. Os teores de
Rb e de Sr plotados em um diagrama bilogaritímico (Rb na abs-
cissa e Sr na ordenada) mostram uma correlação linear subori-

zontal, sugerindo que o mecanismo petrogenético principal para
o magma peraluminoso foi o de fusão parcial. Em função disso,
os cálculos efetuados foram baseados no modelo de fusão parcial
acumulada, não-modal, a partir de fontes crustais diversas. Os
resultados que melhor satisfizeram os critérios estatísticos (soma
do quadrado dos resíduos=0,438) foram obtidos quando utilizou-
se como rocha fonte, a média das composições químicas das ro-
chas kinzigíticas, justamente aquelas em contato com o Cachoei-
ra Grande. Os dados resultantes dos cálculos de regressão linear e
de balanço de massas entre os elementos maiores da rocha fonte e
do líquido peraluminoso de referência (média das amostras do
leucogranito) mostraram composição similar à esse líquido. As
taxas de fusão encontradas situaram-se em tomo de 50%, compa-
tíveis com dados de petrologia experimental de gênese destes lí-
quidos, a partir da fusão de metagrauvacas ou de metapelitos. Ao
lado desse líquido, os cálculos definiram a presença de um sólido
residual composto por cordierita, ortopiroxênio aluminoso (9,6%
de AlP3)' granada, plagioclásio (An 40), magnetita e biotita. Tal

sólido residual apresenta assembléia mineralógica semelhante aos
granulitos alumino-magnesianos que ocorrem no Cinturão Gra-
nulítico Salvador-Curaçá, situado nas proximidades e à leste do
leucogranito Cachoeira Grande. Por sua vez, utilizando-se os ETR,
com a mesma taxa de fusão de 50%, obteve-se padrões nonnali-
zados que são similares ao do magma peraluminoso de referên-
cia. Os dados no seu conjunto ratificam, assim, uma gênese a par-
tir da fusão parcial de metassedimentos de composição química
similar a dos kinzigitos da área e que foram submetidos à anate-
xia crustal na fácies granulito.

A SUíTE PALEOPROTEROZOICA GABRO-GRANODIORíTO-GRANíTICA DO ALTO ESTRUTURAL EUGÊNIA-
ARINOS DO SUDOESTE DO CRATON AMAZÔNICO NO NORTE DE MATO GROSSO

Jayme Alfredo Dexheimer Leitel.2; Gérson Souza Saes 1.2;Maria Zélia Aguiar de Souzal,2; Valdenice Ferreira da Silva2.3;
Domingos Rosa da Silva 2.3
, Departamento de Recursos Minerais - UFMT; 2 Cráton-Grupo de Pesquisas em Evolução Crus tal e Metalogenia-UFMT; 3

Formandos do Curso de Geologia da UFMT.

O alto etstrutural Eufgênia-Arinos corresponde a uma ampla
área de ocorrência de rochas do embasamento da porca sudoeste do
cráton Amazônico, relacionadas ao Complexo Xingu, e suposta-
mene pertencentes à Província Geocronológica Rio-Negro Jurema.
Esta área de aproximadamente 3.000 km2, esta situada entre o
gráben do Caiabis a norte e a bacia Paleo-Mesozóica dos Parecis a
sul. Nesta região foi identificada uma suíte de rochas ígneas de
composiçãopredominantemente monzo e sienogranítica, secunda-
riamente, granodioriticas, e de raros e pouco contínuos corpos gá-
bricos. Invariavelmente as unidades mais félsicas acham-se intru-
didas por diques e veios de composições análogas e de dimensões
variadas. Todos estes litotipos apresentam xenólitos de formas e
tamanhos diversos, cujas composições variam de diorito a anfiboli-
to a monzogranito, sugerindo a existência de um embasamento siá-
lico mais antigo. Est conjunto mostra a imposição de eventos com-
plexos de metamorfismo e deformação. Três eventos metamórficos
foram evidenciados: 1) relíquias de texturas granoiblásticas poligo-
nas às quais associam-se clinopiroxênio-homblenda sugerindo este
evneto em condições de fácies granulito; 2) superimposição de um
evento de milonitização marcado pela associação clinopiroxênio-
gmada-homblenda-biotita em condições limites de fácies granuli-

to-anfibolito; e 3) retrometamorfismo em condições de fácies xis-
tos-verdes com cloritização de granadas, homblendas e epidotiza-
ção de plagioclásios e possivelmente clinopiroxênio. A deformação

esta registrada por dobramentos complexos nas fases mais antigas
e pela superimposição de um evento tangencial com geração de
milonitos durante M2 registrados por uma foliação E-W de baixo
ângulo, indicando um trasporte tectônico de N para S. Do ponto de

vista geoquímico a suíte é subalcalina, peraluminosa a metaalumi-
nosa, mostrando empobrecimento relativo de LILE e anomalia ne-
gativa de Eu nos termos mais evoluídos. Os dados de HFSE quan-
do utilizados para discriminação de ambiente teectônico plotam
invaiavelmente no campo de granitos intraplacas. Dados geocro-
nológicos preliminares obtidos pela metodologia Pb/Pb por evapo-
ração indicam uma idade mínima de 1.96 Ga, para sua cristaliza-
ção. Os resultados apresentados neste trabalho sugerem a existên-
cia de uma crosta mais antiga do que 1.96 Ga na porção sudoeste
do Cráton Amazônico, a instalação de um sistema d erift intraconti-
nental em tomo desta idade bem como a superimposição de uma
tectônica de cavalgamento com transporte para sul, que constitui
um cenário geológico não registrado até o momento para este seg-
mento do Cráton Amnazônico.
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The Piedade granite is a 600 Ma -100 km2 late-orogenic
massif that intruded shortly after the -610 Ma "syn-orogenic"
high-K calc-alkaline granites that make up the bulk ofthe Agu-
dos Grandes batholith, in the central Ribeira Fold Belt. It has an
elliptical shape and zoned internal structure, with a border unit
of relatively mafic (M'> 12) porphyritic two-mica granodiorites
that is succeded, towards the center, by lighter (M'= 8) two-
mica monzogranites and pink biotite granites (M'= 5-6). The
core of the massif is occupied by a unit of titanite-bearing por-
phyritic biotite monzogranites (M'= 8).

The central titanite-bearing granites are usually metalumi-
nous and more oxidized, follow different chemical differentiati-
on trends with higher mg#, lower AI, and have less fractionated
REE patterns as compared to the other units. The two suites,
however, share several important geochemical characteristics
(e.g., relatively high Sr, Ba; alkali-calcic signature), suggestive
of some genetic link.

Sr-Nd isotope data point to a more primitive signature for
the titanite-bearing granites (87Srf86Sr600= 0.710 to 0.712; eNd600

= -12 to -14) as compared to the peraluminous suite (respecti-

vely, 0.713 and -14 to -16). Positive correlations between ASI
and initial Sr in the central unit point to an AFC process invol-
ving a high Rb/Sr, probably metasedimentary component should
have occurred close to the levei of emplacement. The more ma-
fic members ofthe peraluminous suite seem to result from crus-
tal contamination of mafic to intermediate calc-alkaline mag-
mas with different metasedimentary material at deeper crustal
levels. Strongly fractionated REE patterns devoid of negative
Eu anomalies shown by some pink biotite granites are consis-
tent with an origin by partial melting at high pressure, outside
the plagioclase stability field.

The interaction between contrasted magmas within the mag-
ma chamber also seem to have contributed to rock diversity in
the Piedade massif. Local chemical and isotope convergence
between the titanite-bearing granites and pink biotite granites
appear to reflect mixing between the two magmas. On the other
hand, more mafic magmatic enclaves and lenses ofvaried com-
position and at different stages of interaction with the host gra-
nites are found in several outcrops, pointing to a contribution
from a distinct, possibly mantelic source, to the magmatism.

A GERAÇÃO DE GRANITOS NA REGIÃO DE NAZARÉ PAULISTA, SP: UMA CONTRIBUiÇÃO A PARTIR DO
ESTUDO QUíMICO DE MONAZITAS

Lucelene Martins ; Valdecir de Assis Janasi.
Instituto de Geociências, USp, Rua do Lago, 562, São Paulo,
Financiamento: FAPESP (00/02509-8; OI/OIlOI-8)

Levantamento de um detalhe de um extenso afloramento de
granitos anatéticos nas proximidades de Nazaré Paulista, SP,
mostra a presença de cinco corpos graníticos principais, que in-
vadem (sillimanita)-granada-biotita gnaisses migmatíticos rela-
tivamente homogêneos. O corpo 1 situado a NW,se estende por
ca. 70 m, é formado por granada-biotita granito cinzento recor-
tado por vênulas de granada granito branco, e corresponde à
faceis petrográfica mais típicas do granito Nazaré Paulista. É
sucedido, a SE, por corpos decamétricos de (biotita)-granada
granito mais claros (corpos 2 a 4), com variações para termos
pegmatóides; o último deles (corpo 5) é um granito praticamen-
te isento de minerais máficos.

Os granitos cinzentos de corpo ltêm alta razão Th/U (10-
17) e padrões de ETR fortemente fracionados (La/Yb(N) = 100-
200; La/Y=7-9). Os leucogranitos dos corpos 2 e 4 têm Th/U
mais baixo (5-8) e padrões de ETR menos fracionados (La!
Yb(N) = 15-40; La/Y=2-4). O granito hololeucocrático do cor-
po 5 é extremamente pobre em ETR, especialmente os pesados
(Yb(N) = 0,5), tem pronunciada anomalia positiva de Eu, e a
mais baixa razão Th/U (4). Os gnaisses migmatiticos são quimi-
camente pouco variados, e exibem padrões de ETR pouco fraci-
onados (La/Yb(N)= 10-14; La/Y-l)e Th/U = 7-12.

As monazitas de amostras de granitos cizento do corpo 1
exibem, em imagens de elétrons retroespalhados, núcleos com-
posicionalmente complexos, nos quais ocorrem pequenas por-
ções escuras irregulares com teores mais baixos de Th e mais
altos de Y (La/Y-10; Th/U-8) se comparados aos da porção
principal do cristal (La/Y-50-100; Th/U-15-20). Alguns cris-
tais exibem borda externa mais clara com leve aumento do Th e

Sp, CEP 0508-900.

diminuição de La/Y, zoneamento normal no final da cristaliza-
ção magmática de monazitas.

As monazitas de leucogranitos dos corpos 3 e 4 são mais
homogêneas, e apresentam razões La/Y sensivelmente mais bai-
xas (17+29 e 8-14, respectivamente); as razões Th/U são tam-
bém notavelmente baixas nas monazitas do corpo 4 (5-8).

As monazitas dos gnaisses encaixantes mostram padrões de
zoneamento variados, incluindo zoneamento setorial, típico de
cristais metamórficos, e padroes complexos sugestivos de pro-
cesso de dissolução e reprecipitação. As razões La/Y geralmen-
te aumentam do núcleo para as bordas (respectivamente, 3 e 7-
13), em paralelo com Th/U (3-8 e 10-20).

O paralelismo entre o quimismo das monazitas e o compor-
tamento de ETR, Th e Unos gnaisses e nos diferentes tipos de
granitos nos quais elas ocorrem reflete o fato de que este mine-
ral é o principal hospedeiro desses elementos nas rochas estuda-
das. Os teores relativamente elevados de ETRP (+Y) e Unos
cristais de monazita dos gnaisses sugerem que magmas deriva-
dos da anatexia dessas rochas devem ter razões La/Y e Th/U
similares; tal pode ser o caso de alguns leucogranitos (e.g., cor-
po 4). Por outro lado, o granito cinza do corpo Item monazitas
muito mais ricas em ETRL e Th, e demanda a participação de
uma fonte distinta. No entanto, metas sedimentos como aqueles
presentes no afloramento estudado deve também ser um com-
ponente importante na fonte desses magmas, como sugerido pela
isotopia Sr-Nd (Janasi, 1999, Tese de Livre-Docência, USP), e
os núcleos escuros reliquiares encontrados nos cristais de mo-
nazita dessa amostra parecem compatíveis com uma origem re-
satítica a partir desses gnaisses.
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Os dados isotópicos a serem apresentados foram obtidos a
partir de uma amostragem, ao longo de um perfil norte-sul, do
norte ao centro sul do Estado do E.S. Serão discutidos os resul-
tados alcançados pelos métodos Sm/Nd e Sr.

Amostras de um ortognaisse homogêneo de composição gra-
nodioritica a tonalítica, da Suíte GI, foram coletadas a norte da
intrusão de Santa Angélica (ES). Sua idade modelo está em tomo
de 1,8 Ga, o valor de â Nd(0.590)é de -10,35 e Sri(0,590)é igualmente
elevado (0,709). Rochas da mesma suíte, aflorantes na porção norte
de MG (suíte Galiléia) forneceram idades U-Pb de 594 :1:6Ma
(Nalini et ai., 2000), as idades modelo T

DM
estão entre 1,8 e 2,0

Ga. e valores de â Nd entre -9,3 e -8,3 e Sr inicial entre 0,708-
0,711. Os valores obtidos apontam para uma fonte mais homogê-
nea e de origem predominantemente crostal para a suite.

Amostras de metagranitóides tipo gnaisse facoidal grossei-
ro, charnoquitizado e não chamoquitizado, supostamente da Suíte
G2, coletadas na região de Nova Venêcia, forneceram idades
modelo entre 1,57 e 1,702 Ga, â Nd(0,580) entre -10,06 a -8,16 e

87Sr/8ÓSri(0,580)entre 0,7080 e 0,7083. Para a mesma suite G2,

Naline et ai., (2000) obteve uma idade de 582 :I: 2 Ma (U-Pb em
zircão), idades modelo 1,7 a 1,86 (â Nd -7,4 e -8,2) e Sr inicial
num intervalo mais expandido. Valores mais jovens para as ida-
des modelo parecem indicar mistura de fontes, assim como a

abertura do sistema Sm/Nd durante o processo de charnockiti-
zação.

°
pequeno intervalo e os valores â Nd e Sr inicial, indi-

cam uma fonte crostal mais homogênea para os magmas.
As amostrascoletadasda suíteG5, por sua vez, são do granitóide

aflorante na região de Barra do São Francisco (MG), que forneceu
idade modelo de 1,58 Ga, â Nd (0,50)-8,53 a -8,23 e 87Srf86Sri(0,50) entre

0,712 a 0,713.A idade U-Pb para a mesma suíte, na porção norte do
estado, é de 505 Ma, as idades modelos mostram valores de 1,5 Ga
(âNd-7,0) e Sr inicial entre 0,707-0,711(Naline et ai., 2000).

Nos resultados obtidos, merecem destaque os valores de â Nd
nitidamente mais negativos, para a região do Cinturão Araçuaí-Ri-
beira, mais a sul. Os novos resultados para as suítes G I e G2 apon-
tam fontes diversas para as duas suites. Aparentemente, uma fonte
predominantemente Paleoproterozóica, de longa residência crus-
tal, recebeu a adição de diferentes proporções de contribuição Bra-
silianajuvenil. A suíte G5, da mesma forma, parece ter sido origi-
nada de uma fonte predominantemente Paleoproterozóica, prova-
velmente misturada a uma fonte Brasilianajuvenil (idade modelo
mais jovem) entretanto mais homogênea e com maior contribuição
crustal, como registrado nos valores de 87Srj8óSri,

REFERÊNCIAS:
Nalini et aI. (2000), RBG, 30(1): 120-125.
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°
hidrotermalismo na área do Bloco do Butiá manifesta-se pela

alteração propilítica, filica e formação de epissienitos sobre as ro-
chas graníticas do Complexo Intrusivo Lavras do Sul (CILS) (Gas-
tal & Lafon, 1998).

°
balanço geoquímico de massa visa a aproxi-

mar de forma quantitativa as perdas e ganhos dos elementos quími-
cos durante o processo hidrotermal. As premissas deste método são
a escolha de um fator de variação de volume em relação ao protóli-
to, ou da identificação de algum elemento químico (ou elementos
químicos) que tenha ficado imóvel durante o processo de transfor-
mação da rocha. Os cálculos são provenientes do método de Gre-
sens (1967), composição-volume, e Grant (isoconcentrações) (1984).

Alteração Propilítica -A sílica apresenta uma concentração
muito grande em relação aos outros elementos, podendo ser con-
siderada relativamente imóvel. Há uma saída de Na20 e entrada
de KP associada à desestabilização da albita e deposição de
mica potássica. CaO sai da rocha, sugerindo a sua fonte ligada
ao anfibólio, que se transforma principalmente em cIorita libe-
rando cálcio. A sua disponibilização pela cIoritização do anfibó-
lio pode permitir a deposição de calcita na presença de CO2.
FeO, TiOz e MgO, permanecem praticamente imóveis.

Epissienitos - Perda de CaO e MnO e quase total de Nap.

°
desaparecimento do sódio está associado a instabilização da

albita nas condições do fluido hidrotermal atuante. A sílica é o
constituinte que mais varia. As perdas calculadas mostram valo-
res variando de 45 até 28g/100g do protólito. Elevados ganhos
de FeO e PF na rocha são incompatíveis com as proporções
modais dos minerais que apresentam estes constituintes, sendo

associados à alteração supergênica e/ou acidentais concentra-
ções elevadas de pirita. Ti02 e AIP3 são praticamente imóveis e
as variações do P205e MgO são discretas.

°
KP aumenta, apre-

sentando ganhos de -50 até 80%. Isto representa a entrada de
K+no sistema a partir de fontes externas significando que, para
a cristalização da mica branca, não apenas o metassomatismo
de H+ocorreu, mas também K+foi difundido no sistema.

Alteração Fílica e Cloritização associada - Amostragem em
10m -

°
processo da cIoritização fica bem marcado pelo enrique-

cimento de FeO e MnO. MgO apresenta concentrações bem aci-
ma do protólito. KzO enriquece nas amostras mais alteradas para
mica branca, e SiOz e NazO empobrecem. A entrada na faixa cIo-
ritizada mostra a diminuição de potássio e forte enriquecimento
em ferro.

°
sódio ainda está parcialmente presente na cloritização

(albita parcialmente estável), apresentando perdas da ordem de
-50%, sendo desestabilizado na alteração filica (albita instável).
MnO ocorre nas cIoritas e marca bem o processo de transforma-
ção. As perdas de SiOz são menores na cIoritização que na altera-
ção filica, mas são sempre importantes (--45-65%).

Alteração Fílica e Cloritização associada - Amostragem em

30cm - Há a lixiviação do Nap (SiOz também da ordem de
-25-26 g/lOOg). KP passa, de imóvel a ser admitido externa-

mente. Ti02, Alz03, MnO e MgO são aproximadamente cons-
tantes. CaO sai do sistema, mantendo-se imóvel quando da pre-
sença de calcita.

°
comportamento do FeO é complexo.

°
mes-

mo acontece com o Au (-2,5 ppm em duas atllostras), em razão
do enriquecimento com pirita (aurifera).
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Epissienitos são rochas vacuolares, com alta porosidade e
permeabilidade, geradas por espaços vazios deixados a partir da
dissolução do quartzo primário, preservando a textura original
do granito. A origem destas rochas está associada ao processo
de alteração hidrotermal nas rochas do pertita granito do Com-
plexo Intrusivo Lavras do Sul (Gastal & Lafon, 1998). As trans-
formações mineralógicas que marcam o processo de epissieniti-
zação são a diminuição no conteúdo de quartzo, que passa de 40
para 5-15%; o feldspato alcalino não possui mais o componente
albitico na forma de pertita, no seu lugar encontra-se apenas o
quartzo (lixiviação do Na+ para a solução), a albita, portanto,
não é mais identificada inclusive na sua forma intersticial pri-
mária. Calcita ocorre de forma localizada mostrando texturas de
corrosão em relação à mica branca e pirita, caracterizando a sua
ocorrência tardia no sistema hidrotermal. Os minerais ferro-
magnesianos não foram identificados.

°
balanço geoquimico

de massa mostra variações devido à lixiviação parcial ou total
do quartzo e preenchimento total com deformação por mica bran-
ca e pirita, ou parcial sem deformação importante. Para as ro-
chas com vazios e sem deformação é necessário um sistema com
redução de volume de -27% da rocha original para que na rocha
alterada os elementos químicos permaneçam imóveis. No caso
das rochas sem vazios e com deformação obtém-se uma redu-
ção de -51 % do volume e o estabelecimento de nova estrutura.

°
cálculo das perdas e ganhos mostra a completa perda de CaO

e MnO e quase total de NazO.
°

desaparecimento do sódio está
associado a instabilização da albita nas condições do fluido hi-
drotermal atuante. A sílica é o constituinte que mais varia. As
perdas calculadas mostram, para a rocha sem vazios e com grande
redução de volume, valores de pouco mais de 45g/l OOg do pro-

tólito contra 28g/100g para a rocha com vazios preservados e
parcialmente preenchidos por mica branca e pirita. Os valores ele-
vados de ganhos de FeO e PF da rocha com vazios são incompa-
tíveis com as proporções modais dos minerais que apresentam
estes constituintes. Seriam compatíveis se a rocha apresentasse
de 6-8% de pirita e não 1-2%. Estes valores são elevados prova-
velmente pela alteração supergênica e/ou por acidentais concen-
trações elevadas de pirita. TiOz e AIP3 são praticamente imóveis

e as variações do PzOs e MgO são discretas.
°

~O aumenta,
apresentando ganhos de -50 e quase 80% para a rocha sem e com
vazios, respectivamente. Isto representa a entrada de K+no siste-
ma a partir de fontes externas significando que, para a cristaliza-
ção da mica branca, não apenas o metassomatismo de H+ocorreu,

mas também K+foi difundido no sistema. A formação dos epissi-
enitos deve estar relacionada à dissolução de quartzo por um flui-
do (I) com pH alcalino, os vazios já se encontrariam preenchidos
parcialmente por mica branca e pirita (aurífera), depositados por
um fluido (2) com pH ácido, subseqüentemente a rocha colapsou
por cataclase em um ambiente tensional rúptil-dútil, estimulado
pelas altas pressões dos fluidos, levando a uma importante redu-
ção de volume e incremento da dissolução e substituição do fel-
dspato por uma deposição significativa de mica branca.

°
fluido

(2) transformou a albita em quartzo e mica branca, liberando só-

dio. A ausência de rochas com vazios preservados pode ser expli-
cada pela rápida evolução do fluido (I) alcalino, que dissolveu o
quartzo, para o fluido ácido (2) que depositou principalmente mica

branca. A influência de outros fatores podem ter sido importante
na geração deste tipo particular de rocha alterada (p.e.: alta circu-
lação de fluidos subsaturados em quartzo), ou a influência destes

dois fatores em conjunto.

ALOJAMENTO DO PLÚTON ULTRAPOTÁSSICO DE TRIUNFO, PERNAMBUCO: UMA VISÃO GRAVIMÉTRICA

Joaquim.A. Motta1; Alcides.N.SiaP; Valderez.P.Ferreira2
ILGA-DGEO-UFPE, e-mail: jam@npd.ufpe.br
lNEG/LABISE(C.P. 7852)-DGEO-UFPE, CEP 50.732-970

°
plúton de Triunfo está inserido no Terreno Alto Pajeú, limita-

do a noroeste pelo Terreno Cachoeirinha-Salgueiro e a sudeste pelo
Terreno Alto Moxotó, constituido por sienito ultrapotássico, injeta-
do por diques de piroxenito de espessura máxima de I metro.

Seu alojamento tem sido considerado como ocorrido em zona
de cisalhamento transtrativa. Estudos de anisotropia de suscep-
tibilidade magnética apontam, no entanto, para uma distensão
crustal durante o seu alojamento. Segundo estes
estudos, o alojamento teria ocorrido em regime de extensão crus-
tal do tipo rifteamento em uma cadeia de montanha de baixa
velocidade de expansão. Um corpo de forma tabular, cujo aloja-
mento teria ocorrido por migração lateral de magma, originado
do limite manto/crosta, ao longo de estruturas sub-horizontais,
seria a forma mais provável para este plúton . Este alojou-se em
uma zona de distensão,( transtração ou distensão crus tal), asso-
ciado a um regime de caráter dúctil transcorrente.

Xenólitos de micaxisto identificado nos estudos petrológicos, e
presença de foliação magnética horizontalizada atestada por estudos
de ASM, apontam para a superficie topográfica do corpo como sen-
do aquele de erosão inicial do topo da câmara magmática.

Estudos gravimétricos foram realizados para obter elemen-
tos mais precisos do alojamento deste plúton , com análise de
modelos 20 e dados de densidade e viscosidade de magma.

Pelos modelos gravimétricos propostos, o corpo possui uma
espessura máxima de 8,5 km e extensão lateral aflorante de
cerca de 20 km. Estas dimensões e tendo em vista aquelas de
corpos, alem de características petrogenéticas e estruturais, o
plúton deve ter uma forma híbrida. Comparando os dois mode-
los, verifica-se seções transversais nos perfis que sugerem for-
ma ligeiramente elíptica para o topo do plúton , que mais se
aproxima de um lacólito e o abatimento de seu piso, mais seme-
lhante a um lopólito. Foram identificados duas zonas que po-
deriam se constituir nos pontos onde inicialmente teria sido for-
mados os primeiros fraturamentos, com o desenvolvimento de
diques de alimentação para aporte do magma.

Dados de ASM, são inexistentes no local da interseção de
dois perfis gravimétricos estudados, só sendo encontrados em re-
giões mais afastadas. Alguns destes dados, próximos deste local,
indicam valores de foliação magnética que variam de 31° a 57° (

42°,31°,43°,45" e 57"), indicando que, particularmente nesta área,
o fluxo do magma não seria horizontal a subhorizontal. A análise
das lineações magnéticas da mesma área apresentam valores onde
algumas medidas estão no intervalo de 31° a 60°.Estes resultados
corroboram os primeiros e apontam a provável região onde o
magma ascendeu. Aquele local é interpretado gravimétricamente
como a projeção de um dos condutos de alimentação deste plúton
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COEVAL THOLEIITIC GABBROS AND BIOTITE GRANITOIDS IN THE POST-COLLlSIONAL
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The post-collisional magmatism of the Pelotas Batholith,
related to the Southem Brazilian Shear Belt, encompasses a lar-
ge range of granitoids, generally with a coeval basic magma-
tism, controlled by a transcurent post-collisional tectonics, with
ages varying approximately from 650 to 580 Ma. This magma-
tism evolves from porphyritic biotite granitoids and two-mica
granites, compositionally similar to high-K calc-alkaline or to
Caledonian I-type granitoids, to granitoids of shoshonitic affini-
ty, and eventually to metaluminous granites of alkaline affinity
or A2-type granites. The Silveira gabbro, in Garopaba, Santa
Catarina, shows mutual intrusive relations with granitoids that
belong to the former group. Field relations and petrographic and
structural data suggest that these granitic rocks are part of the
Paulo Lopes Granite Paulo Lopes, a syn-transcurrent biotite
porphyritic granite, with U-Pb in zircon ages of626:1: 8 Ma. The
synplutonic gabbro and granitoid are situated in low-strain zo-
nes where igneous structures and textures are well preserved.
The Silveira Gabbro is composed oflabradorite-andesine, augi-
te and pigeonite, serpentinized olivine, magnesium and ferro-
homblende, biotite, magnetite, ilmenite, apatite and baddeleyi-
te. It is an equigranular hypidiomorphic rocks, sometimes with
sub-ophitic texture. The Silveira gabbro has major element com-
position of a tholeiitic basalt, similar to the Parana Basin high-
Ti basalts ofUrubici type, mainly due to its high Fe/Mg ratio, as
illustrated in the AFM diagram, and to its proportions ofFe-AI-

alkalies and silica versus alkalies in the TAS diagram. It is an
hypersthene normative rock, with about 5-9% of normative
quartzo As far as major and minor elements are concemed, the
only singificant difference in relation to the Urubicí-type is its
slightly lower Na content and the slightly higher K contents. It
is interesting to stress that the ~Ocontent in both types ofba-
saltic rocks is the same of medium to high-K calc-alkaline ba-
salts. Compared to high-K calc-alkaline basic rocks, the Silvei-
ra Gabbro has lower amphibole content and two pyroxenes, as
well as lower AI203 contents. The contents of trace elements
such as Sr, Ba, Zr, Nb, La in the Silveira Gabbro are very similar
to those found in the Parana Basin basalts. However, the former
shows remarkably lower HREE and Y contents, as well as hi-
gher Th. Some ratios of geochemically similar elements, such
as Nd/Sm and YNb, show completely different values, which
suggests that these magmatisms come from different sources. If
the Silveira Gabbro represents the basic magmatism associated
to the early stages ofpost-collisional magmatism, then the ideal
magmatic post-collisional evolutionary pattem could evolve from
tholeiitic, instead ofhigh-K calc-alkaline, to shoshonitic and to
alkaline. By the same reasoning, the widespread granitic associ-
ations of early post-collisional stages, constituted by porphyri-
tic biotite granitoids and two-mica granites, could correspond to
high-K tholeiitic granitic magmas and crustal melts mixed in
different proportions.

MAGMATISMO CHARNOCKITO-GRANíTICO TARDI-OROGÊNICO NO DOMíNIO SOCORRO NA REGIÃO DE
SÃO FRANCISCO XAVIER, SE DO BRASIL

F. de A NegrV; M. A. F. de Oliveira, 2

I Instituto Geológico - SMAlSP; 2DPM-IGCE UNESP Rio ClarolSP

A Suíte quartzo mangerito/monzonito-chamockito-monzo-
granito São Francisco Xavier, na região homônima, no Estado
de São Paulo, com forma alongada e uma área aproximada de
115km2 (72%-fácies chamockítica e 28%-fácies granítica), ba-
lizada e/ou controlada por zonas de cisalhamento transcorren-
tes, representa parte do magmatismo tardi-orogênico no Domí-
nio Tectônico Socorro, na porção central do Cinturão Ribeira.

Dados isotópicos de Pb207/Pb206(monocristais de zircão) for-
neceram idades entre 589:1:5 e 591:!:8 Ma para a fácies chamo-
ckítica e de 587:1:5 Ma para a fácies granítica, interpretadas como
cristalização, sugerindo que ambas foram originadas no mesmo
evento.

Trata-se de um magmatismo cálcio alcalino a álcali cálcico
de alto-K, predominantemente meta luminoso (A/CNK 0,87-
1,06), representado pelos termos quartzo mangerito (monzoni-
to) que gradam para os termos mais evoluídos, chamockito -
monzogranito, cuja transição é marcada pela gradativa mudan-
ça da cor verde para cinza a cinza-róseo. Subordinadamente es-
tão presentes: mangerito, quartzo-hiperstênio sienito e sienogra-
nito.Ambasas fácies,sãoinequigranulares- porfiróides,maci-
ços a foliados (protomiloníticos).

A correlação dos parâmetros geoquímicos FMMT
(FeO+MnO+MgO+TiOz)' mg# (Mg/Mg+Fe) e SiOz utilizados
como índices de diferenciação, indica cristalização contínua dos
minerais Fe-Mg, da apatita e do zircão, enquanto que a relação
CaO vs. KzO/NazO sugere formação também contínua dos fel-
dspatos, principalmente do plagioclásio com An3Z-40(fácies char-
nockítica) a AnZI.Z6(fácies granítica).

Os ETR, dos termos menos para os mais evoluídos, são
marcados pelo aparecimento de anomalia negativa de Eu (fraci-

-------

onamento do plagioclásio) e proporcionalmente maior fraciona-
mento (La/YbN), representado principalmente pelo enriquecimen-
to em ETRL.

A evolução do magma é marcada também pelo incremento
da razão Fe/Mg no ortopiroxênio (fácies chamockítica), pela gra-
dativa diminuição do teor de Alto!do anfibólio cálcico (predomi-
nantemente hastingsita), pela composição da biotita apresentan-
do gradativo aumento da razão Fe/Mg e diminuição do mg#,
bem como na tendência de aumentar os teores de TivI e F, dos
termos menos (quartzo mangerito/monozonito) para os mais
evoluídos (monzogranito e quartzo-hiperstênio sienito).

Em termos isotópicos, as rochas chamockito-graníticas pos-
suem elevada razão inicial Sr87j86Sr 590)(0,70916-0,71394 na fá-
cies chamockítica e 0,71047-0,71523 na fácies granítica) e eNd(590)
entre -10,22 e -10,50 (TDM 1,82-1,85 Ma) nas rochas chamo-
ckíticas e entre -li ,06 e -11,83 (T

DM
1,80-2,03 Ma) nas graníti-

cas, reforçam a hipótese de origem comum para ambas as fáci-
es, como produto do retrabalhamento do embasamento (crosta
inferior granulítica) paleoproterozóica, cuja temperatura de ge-
ração do magma foi superior a 900°C, enquanto que a formação
das fases minerais principais (Opx-PI-Hbl-Bt:i:Qtz:i:Grt), ocor-
reu entre 750-845°C e 5,0-6,9kbar e das fases finais (intercres-
cimento Opx+fundido:l:Kfs = Bt,;mpl"'iü,,+Qtz:i:Kfs)entre 680-
738°C e 4,6-5,5kbar.

Os dados litogeoquímicos, isotópicos e geotermobarométri-
cos sugerem que a Suíte São Francisco Xavier foi resultado da
fusão parcial da crosta inferior granulítica associado a um pos-
sível underplating básico, com a formação da fácies charnockí-
tica e granítica provavelmente relacionada à variação da amo no
magma.
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MAGMATISMO GRANíTICO COM IDADE Pb-Pb DE 780 MA NOS DOMíNIOS SOCORRO E EMBU NA REGIÃO

DE SÃO FRANCISCO XAVIER (SP), SUDESTE BRASilEIRO

Negri, F. de A. 1 Oliveira, MA.F. de 2; Macambira, MJ.B.3, Vlach, S. R.P
1 Instituto Geológico - SMA/SP. 2 IGCE - UNESP - Campus de Rio Claro, 3 Laboratório de Geologia Isotópica - Centro de
Geociências - UFPA; 4 Instituto de Geociências - USP
negri@igeologico.sp.gov.br

Os domínios tectônicos Socorro e Embu na região de São
Francisco Xavier (SP), Setor Central do Cinturão Ribeira, são
constituídos por terrenos gnáissico-migmatíticos de médio a alto
grau metamórfico e rochas magmáticas sin a tardi-orogênicas,
afetados por uma densa malha de zonas de cisalhamento trans-
corrente orientadas NE.

No Domínio Socorro afloram biotita gnaisses cinza claro de
granulação fina a média, com composição granítica a granodio-
ritica e subordinadamente dioritica, paragnaisses (pelíticos a
grauváquicos) com biotita, granada, cordierita, sillimanita e es-
pinélio, com freqüentes intercalações de granulito máfico de afi-
nidade toleítica (tipo E-MORB), gnaissesenderbíticos a jotuní-
ticos de afinidade cálcio-alcalina, quartzitos e rochas calciossi-
licáticas. Rochas intrusivas mais recentes incluem rochas char-
nockito-graníticas porfiróides, cálcio alcalinas de alto-K, de di-
mensões batolíticas, um corpo granítico a granodioritico e leu-
cogranitos peraluminosos de dimensões subordinadas.

O Domínio Embu, com grau metamórfico na fácies anfibolito,
mostra-se representadopor biotita-granadagnaisse e granada-quart-
zo xistos (às vezes feldspáticos e com sillimanita), migrnatíticos e
lentes de rochas anfibolíticas. As unidades metamórficas deste do-
mínio apresentam intercalações de dimensões variadas de biotita
granito com muscovita, turrnalinae granada, inequigranular,de gra-
nulação média a grossa e coloração variando do cinza claro ao bran-
co, que localmente constituem corpos intrusivos menores.

Foram realizadas datações 207Pbp06Pbnas unidades metamórfi-
cas e intrusivas dos dois domínios pelo método de evaporação do

Pb em monocristais de zircão. Os resultados (2s) são os seguintes:
Unidades metamórficas do Domínio Socorro: gnaisse jotu-

nítico = 619 :!:4 Ma e biotita gnaisse granítico a granodioritico =
780:!: 5 Ma (média de 396 razões 207Pbp06Pb, obtidas em 6 cris-
tais de zircão). A primeira é interpretada como a idade do evento
metamórfico na fácies granulito na região é idêntica as determi-
nações U/Th-PbT em monazita de (cordierita)-biotita-granada
gnaisses com microssonda eletrônica, que resultaram em 615:!:
16 Ma. A idade de 780 Ma é atribuída à colocação de magmas
graníticos em um evento pretérito. As rochas charnockito-graní-
ticas deste domínio apresentam idades entre 587 - 612 Ma, in-
terpretadas como sendo a idade da colocação em regime sin- a
tardi-orogênico.

No Domínio Embu os resultados isotópicos obtidos para uma
amostra dos leucogranitos peraluminosos forneceram idades de
cristalização de 596:1:26 Ma, indicando, adicionalmente, possí-
vel herança isotópica com ca. 781-822 Ma.

As idades da ordem de 780 Ma obtidas na região de São
Francisco Xavier são indicativas de importante evento forma-
dor de rocha durante a evolução do Gondwana no Neoprotero-
zóico. Estas idades se coadunam com diversos resultados obti-
dos para litologias do Complexo Embu em áreas adjacentes, que
apontampara metamorfismona fácies anfibolitoem ca. 790 :!:

20 Ma (Vlach, 2001, III SAGGI, Comunicaciones, 52:72) e pos-
sível magmatismo tonalítico a granodioritico pré-a sin-tectôni-
co em 81O:!: 13 Ma (Cordani et ai., 2002, J. South Amer. Earth
Sci., 14:903-910).

PEGMATITO VÁRZEA TORTA: CARACTERIZAÇÃO GEOQuíMICA E RELAÇÕES COM AS ENCAIXANTES

Antônio Leal Neto; Otaciel de Oliveira Meio
Departamento de Geologia da UFC; E-maU: leal@ufc.br; otaciel@ufc.br)

Várzea Torta é um dos cinco pegrnatitos já minerados e situa-
dos no Campo 3 do Distrito de Solonópole-CE, e está localizado a
cerca de 18 km a NW da sede do muniCÍpio homônimo. É um peg-
matito heterogêneo complexo onde se identifica cinco zonas distin-
tas: a) Zona de borda (granulação fina com feldspato, quartzo, mus-
covita e afusita); b) de parede (com mineralogia semelhante a da
zona anterior, porém de granulação mais grosseira e rica em placas
centimétricas de muscovita que ocorrem perpendicular ao contato
desta zona com a de borda); c) zona intermediária (rica em feldspa-
tos); d) núcleo de quartzo e e) zona de substituição (essencialmente
composta de albita e muscovita). Trata-se de um pegmatito que é
periodicamente lavrado, produzindo columbita-tantalita, berilo,
feldspatos e variedades pretas e verdes de turmalinas.

Mapeamento geológico numa área de 100 km2 e numa escala
de 1/50.000 em tomo do pegmatito Várzea Torta revelou princi-
palmente a presença de granitos deformados com predominância
de muscovita-biotita granitos a granodioritos e muscovita grani-
tos, estes últimos com ou sem granada e localmente com biotita
acessória. Os muscovita-biotita granitos ocupam cerca de 2/3 da
área mapeada e o contato destes com os n1uscovita granitos é ge-
ralmente gradacional, mesmo quando a nível de afloramento se
identifica a alternância de faixas de ambos os litotipos. Inseridos
nos granitos são encontrados enclaves centimétricos a hectomé-
tricos (megaenclaves) de rochas metamórficas paraderivadas (su-
pracrustais) constituídos principalmente de biotita xistos com ou

sem granada, gnaisses, meta-arcóseos, migmatitos e, mais rara-
mente, quartzito. Localmente são também encontrados restitos da
fusão parcial dos biotita xistos enriquecidos em granada. Intru-
sões aparentemente tardias (com relação à Dn) de rochas gabrói-
cas não deformadas, na forma de corpos alongados e concordan-
tes com Sn, são encontradas principalmente na porção SW da área
mapeada. Sn é a foliação que se encontra impressa nos granitos e
nos enclaves das supracrustais. Ela tem uma direção variando em
tomo de N-S e mergulho forte (>75°) para W e supostamente teria
sido gerada numa fase de deformação do Ciclo Brasiliano.

Os pegmatitos da área mapeada encontram-se inseridos nos
muscovita-biotita granitos deformados (pegmatito Bom Jesus),
nos megaenclaves de supracrustais (pegmatito Várzea Torta) ou
no contato entre ambos (pegmatito Alto do Mineiro). Em tomo do
pegmatito Várzea Torta os biotita-xistos encaixantes se encon-

tram cozidos-endurecidos e algo migmatizados (formando uma
incipiente auréola de metamorfismo de contato de espessura cen-
timétrica a métrica) enquanto que em Bom Jesus o pegmatito ho-
mônimo parece ter se cristalizado in loco no interior do muscovi-
ta-biotita granito. Estas informações, juntamente com alguns da-
dos geoquímicos preliminares, sugerem que os pegmatitos são
produtos tardios do fracionamento magmático dos muscovita-bi-
otita granitos (granitos tipos S e, portanto, férteis) que por sua vez
teriam se formado a partir da anatexia das supracrustais cujos en-
claves são encontrados no interior dos mesmos.
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MODELO DESCRITIVO DAS BRECHAS QUARTZO-HEMATíTICAS DO SUDOESTE DO CINTURÃO CUPRíFERO
ORÓS-JAGUARIBE, PRovíNCIA BOBOREMA

Claudinei Gouveia de Oliveira & Marcus Vinícius Rodrigues Maas
Universidade de Brasília- Instituto de Geociências, gouveia@unb.br

As brechas quartzo-hematíticas estudadas ocorrem entre as
cidades de Fronteiras e Pio IX, no Estado do Piauí, dentro do
contexto do terreno Orós-Jaguaribe (Gomes 2000). Esta unidade
tecno-estratigráfica, que mostra-se delimitada por corredores de-
formacionais brasilianos, que integram o domínio ocidental do
sistema de cisalhamento Borborema (Vauchez et aI. 1995 in Go-
mes 2000), compõe-se de um embasamento (Complexo São Ni-
colau) diagnosticado em maior proporção por paragnaisses e or-
tognaisses tonalíticos gerados em arcos magmáticos transamazô-
nicos (1985 Ma, Gomes 2000). Sobre esse embasamento, assenta
uma seqüência vulcano-sedimentar (Grupo Orós) formada em uma
bacia tipo rifte intracontinental durante o Mesoproterozóico (1.673
Ma; Sá1991 in Gomes 2000). Todo esse conjunto mostra-se de-
formado por zonas de cisalhamento dúctil a rúptil, dispostas se-
gundo o trend regional NE-SW, e recortado por gerações de gra-
nitóides brasilianos sin- a pós-tectônicos (650 a 550 Ma, Gomes
2000). O estágio final da evolução brasiliana foi dominado por
tectônica transtensiva pós-orogênica, à qual se associa espessa
sedimentação molássica ( Bacia Cococi, Grupo Rio Jucá; Gomes
2000). O quadro estrutural da área estudada pode ser comparti-
mentado em dois domínios: O domínio sul (Fronteiras) é definido
por um corredor de cisalhamento transcorrente dextral (zona de
cisalhamento Tatajuba), ao qual se associam proeminente folia-
ção milonítica de alto ângulo e acentuado alongamento de corpos
granitóides; enquanto o domínio norte (Pio IX) evidencia-se por
megadobras de arrasto e estruturas sigmóides em escalas diver-
sas, relacionadas à evolução tardia do cinturão de cisalhamento
transcorrente justaposto. A ocorrência das brechas está condicio-
nada a zonas discretas de cisalhamento rúptil, com disposição em

alto ângulo, que teriam se adaptado, em parte, ao traço das super-
ficies axiais das dobras do domínio norte e/ou ao arranjo das fa-
lhas que controlam as bacias molássicas. As zonas de brechas
exibem larguras variáveis e mostram, em muitos casos, íntima
associação espacial com corpos granitóides róseos de granulaçao
grossa, provavelmente pós-brasilianos. O conjunto das brechas
descritas distribui-se entre os extremos de brechas quartzo-hema-
títicas e brechas epdosíticas. As variações compõem-se de frag-
mentos angulosos, com dimensões que atingem até dezenas de
centímetros, imersos em matriz neoformada composta em pro-
porções variáveis por hematita fina, epidoto, :J:clorita, :J:carbona-
to e :J:sericita. Os fragmentos são representados por granitóides
deformados, clastos quartzo- feldspáticos xenomórficos e agrega-
dos de hematita. As brechas quartzo-hematíticas fazem parte de
um contexto regional que se estende por centenas de quilômetros,
ao qual se associam importantes ocorrências de Cu-hematita. A
gênese dessa mineralização pode estar ligada ao colapso orogêni-
co que se sucedeu às colisões brasilianas. Este mecanismo teria
dirigido a ascensão de fluidos tardios exsolvidos de fontes mag-
máticas e o influxo descendente de fluidos meteóricos oxidados
lixiviados da pilha sedimentar (red beds). A mistura dessas solu-
ções, e a conseqüente precipitação do Cu, ocorreu em um nível
crustal raso (epizona) marcado por metassomatismo de Fe e sílica
(stockworks) e alteração hidroterrnal dos tipos propilitização (epi-
doto-clorita:icarbonato) e sericitização.
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O corpo anorogênico proterozóico Redenção é intrusivo em
rochas granitóides arqueanas pertencentes ao Terreno Granito-
Greenstone de Rio Maria, porção leste do Cráton Amazônico. O
batólito granítico é subcircular, composicionalmente zonado e
formado por rochas monzograníticas cortadas por diques de sie-
nogranito. Com base nas variações texturais e mineralógicas
foram identificadas nove variedades:

biotita + anfibólio :J: clinopiroxênio - monzogranito grosso
(CBAMzG, BAMzG e ABMzG); biotita-monzogranito grosso
(BMzG), porfirítico (BMzP) e heterogranular (BMzH); leucomon-
zogranito heterogranular (LMzH) e equigranular (LMzE); leuco-
micro-sienogranito (LMcS). As diferentes fácies possuem minera-
logia similar, apresentando microclina, quartzo e plagioclásio como
minerais essenciais; biotita, cloritizada em diferentes intensidades,
e, mais raramente, clinopiroxênio e homblenda, como varietais; ti-
tanita, allanita, apatita e zircão como acessórios primários; sericita-
muscovita, epidoto :J:fluorita como fases secundárias.

O Granito Redenção é subalcalino, metaluminoso a peralu-
minoso e possui altas razões FeOt/(FeOt+MgO) (0,83 a 0,95) e
~O/Nap (I a 2), razões KlRb moderadas (100-300) e padrão de
ETR definido pelo enriquecimento de ETRL com leve fraciona-
mento dos ETRP, além de moderada anomalia negativa de Eu.
Ele mostra afinidades geoquímicas com os granitos intraplaca, do
tipo-A, de origem crustal, da mesma forma que os demais grani-

tos anorogênicos paleoproterozóicos da Amazônia Oriental.
As características petrográficas e geoquímicas, juntamente

com as relações de campo, sugerem para o Granito Redenção
dois trends de evolução, um no sentido (CBAMzG)-BAMzG-
ABMzG-BMzG-BMzP-LMcS, e outro no sentido LMzH-LMzE.
Este último conjunto de fácies representaria uma intrusão sepa-
rada formada a partir de um líquido independente daquele for-
mador das demais fácies. O comportamento dos elementos litó-
filos e ETR indica que estes trends, de modo geral, são compa-
tíveis com um processo de cristalização fracionada, comandado
pelo fracionamento dos minerais ferromagnesianos e feldspatos
(plagioclásio+K-feldspato). O aumento acentuado da anomalia
de Eu dos BAMzG em direção aos BMz e LMcS confirma a
importância do fracionamento dos feldspatos. Entretanto, certas
particularidades da fácies menos evoluída (CBAMzG), revelam
um gap composicional com as demais fácies e sugerem que o
líquido formador dos BAMzG não poderia ter derivado do CBA-
MzG por simples fracionamento dos feldspatos. Isto indica que
esta última fácies possui uma evolução magmática particular,
com provável participação de processos cumuláticos. Já os LMz,
mostram evidências de fracionamento de anfibólio, indicado pelo
empobrecimento em ETRM, que os particularizam das demais
fácies e sugerem a possibilidade de terem sido derivados de um
líquido distinto daquele formador dos BMz.
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o Granito Pojuca (Gpoj), aflorante na forma de um stock
localizado na porção norte da Serra dos Carajás, é constituído
por monzogranitos (MzG) e monzo a sienogranitos (MzSG), com

anfibólio-granitóides (AG), álcali-feldspato-granitos (FAG),
zonas pegmatóides (ZP) e leucogranitos (LG) com porções hi-
drotermalizadas (LGH) subordinadas.

Medidas de suscetibilidade magnética (SM) em 47 amostras
das diferentes fácies do Gpoj exibiram valores de SM variando de
2, 7933x 10-4SIv a 3,9613xlO-3 SIv com média de 5,52IOxlO-4 SIv.

Com base nos dados de SM e gráfico de probabilidade, foram
identificados quatro diferentes grupos ou populações magnéticas
(GA, GB, GC e GD). Os MzG, MzSG e LG ocorrem em mais de

uma população, enquanto que os AG (GD), ZP (GB), FAG (GB) e
LGH (GA) estão restritos a apenas uma população.

Os minerais opacos identificados foram magnetita (Mt), he-
matita (Hm), martita (Mrt), ilmenita (11m) e, subordinadamente,
pirita (Py) e calcopirita (Cpy). As mudanças de forma, tamanho,
natureza e abundância dos minerais óxidos de Fe e Ti são os
principais responsáveis pela variação dos valores de SM.

Os AG são a fácies menos evoluída do Gpoj e apresentam

os mais altos valores de SM do universo estudado. Ocorrem
apenas na população mais magnética (GD), refletindo o seu
conteúdo mais elevado de magnetita que é a principal respon-
sável pela resposta magnética. Nas demais fácies do Gpoj ob-
servou-se pouca variação nos valores de SM. As fácies MzG e
MzSG se distribuem nos grupos A, B e C e apresentam valores
semelhantes, embora haja uma maior concentração de amos-
tras de MzSG no GC, de mais alta SM, que é explicada por
estas possuírem cristais de Mt maiores e em maior quantidade.
Os FAG, ZP, LG e LGH apresentam sempre baixos valores de
SM, o que é coerente com a escassez de opacos observada em
suas amostras.

Em relação ao hidrotermalismo que afetou o granito,
constatou-se apenas, que não há variações expressivas de
SM nas rochas hidrotermalizadas em relação as suas encai-
xantes, o que revela não ter havido formação ou destruição
significativa de magnetita durante o processo. Duas amos-
tras destoaram em termos de SM do comportamento do con-
junto do Gpoj, e serão melhor estudadas em futuros traba-
lhos.

MAGMATISMO SHOSHONíTICO PALEOPROTEROZOICO NO NÚCLEO SERRINHA: MACiÇO DE ARARAS - NE
DO ESTADO DA BAHIA - BRASIL

Lívia Lima de Oliveira, Débora Correia Rios, Herbet Conceição
Curso de Pós-Graduação em Geologia e Grupo de Petrologia Aplicada á Pesquisa Mineral

O Núcleo Serrinha (NSer), entidade arqueana localizada na
porção nordeste do Estado da Bahia tem forma ovalar e as seus
limites atuais são marcados por falhas de cavalgamento com os
terrenos paleoproterozóicos do Cinturão Móvel Salvador-Cura-
çá, a oeste, e com rochas metassedimentares neoproterozóicas a
norte; a sul e a leste por falhas normais com sedimentos fanero-
zóicos_
, O Maciço de Araras está (MA) localizado à nordeste do
Núcleo Serrinha a aproximadamente 40 km a norte da cidade
de Euclides da Cunha e possui 20 km2 de área. Este maciço
apresenta forma ligeiramente alongada na direção norte-sul,
sendo intrusivo nas rochas gnáissico-migmatíticas do embasa-
mento do NSer.

O MA (2079 Ma) e o Maciço de Cansanção (2105 Ma) cons-
tituem os representantes do magmatismo shoshonítico paleopro-
terozóico do NSer e se encontram intrusivos em rochas gnáissi-
co-migmatíticas arqueanas e no plutonismo cálcio-alcalino pa-
leoproterozóico do NSer. Embora o MA mostre orientação N-S,
suas rochas truncam as foliações regionais, indicando tratar-se
de uma intrusão pós-tectônica.

Internamente no MA identifica-se à presença de dois com-
ponentes litológicos distintos: um de natureza quartzo-monzo-
nítico, representando 60% das rochas aflorantes, e um outro de
natureza granítica. Os contatos entre estas litologias são grada-
cionais, sendo que as rochas graníticas são mais abundante na

porção leste do MA. As texturas e a mineralogia presentes, tanto
nas rochas graníticas quanto nas monzoníticas, são muito seme-
lhantes. Elas são caracterizadas por dois feldspatos (oligoclásio
e feldspato alcalino pertítico) sendo que o anfibólio domina so-
bre a biotita nos monzonitos, ocorrendo o inverso nas rochas
graníticas. Os minerais acessórios nestas rochas são: apatita, zir-
cão, titanita, allanita e fluorita.

As rochas do MA apresentam variações de Si02 de 57,7 ate
75,2% mostram-se pobres em Ti02 « 1,50%), valores variáveis

de Nb (24-350 ppm), Y (16-90 ppm), Zr (198-1039) e Rb (229-
2050 ppm) e altos conteúdos em ppm de Ba (até 5000), Sr (até
1500). Seus espectros de ETR exibem fracionamento dos ERTL

e anomalias negativas variáveis em Eu.
O tratamento dos dados litogeoquímicos indica afinida-

de shoshonítica para o MA e que os diferentes tipos litoló-
gicos encontrados no seu interior foram gerados a partir de
um magma monzonítico pelo processo de cristalização fra-
cionada.

E a idade absoluta do Maciço de Araras foi estabelecida pelo
método U/Pb em monocristais de zircão, fornecendo o valor de
2079 :f: 2 Ma. O valor de 525 :f:79 Ma, obtido para o intercepto
inferior sugere que o sistema U/Pb no zircão tenha sido afetado
durante a orogenia Brasiliana (Este trabalho representa a contri-
buição n° 127 do GPA e conta com os apoios do CNPq (47509/
O1-8) e da CBPM).
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o Maciço de Cara Suja (MCS) reúne um grupo de rochas
félsicas paleoproterozóicas (idade U-Pbziccão= 2,05 Ga) pouco
deformadas, intrusivas nos terrenos arqueanos granito-greens-
tone polideformados do sudoeste da Bahia. Ele é constituído
essencialmente por homblenda-quartzo-sienitos, biotita-grani-
tos e homblenda-álcali-feldspato-sienitos, de natureza alcalino-
potássica, com assinatura geoquímica típica de magma litosféri-
co de ambiente orogênico. Neste maciço é encontrada uma grande
diversidade de rochas máficas tais como lamprófiros, enclaves
microgranulares (MME) e mica-clinopiroxênio-sienitos.

Os lamprófiros ocorrem como diques subverticais de peque-
nas espessuras preferencialmente alojados nas bordas do MCS
ou nas rochas vulcanossedimentares encaixantes. São minettes
com grandes pórfiros de mica marrom (até 6 cm de comprimen-
to) e aglomerados de anfibólios azulados imersos numa matriz
fina constituída essencialmente por feldspatos alcalinos. Algu-
mas variedades mais félsicas contêm xenocristais de feldspato
alcalino das rochas sieníticas. Os MME correspondem a álcali-
feldspato-sienitos ricos em anfibólio e biotita, com textura fane-
rítica fina ou porfirítica, ocorrendo como enxames de enclaves
de formas elípticas ou redondas podendo estar associados a lei-
tos máficos, sendo interpretados como registros de processos de
mistura entre magmas sienítico e máfico no MCS. Os mica-cli-
noproxênio-sienitos formam enclaves elípticos ou camadas ir-
regulares com limites difusos e representam feições precoces
acumulativas (clinopiroxênio + acessórios).

Os dados químicos dos minerais para estas rochas máficas são

pouco variáveis. Os clinopiroxênios, observados apenas nos mica-
clinoproxênio-sienitos, são cálcicos, têm composição diopsídica,
com estreita variação do conteúdo de wollastonita (44-50%). Eles
ocorrem como pequenos núcleos arredondados, ricos em inclusões
de apatita e minerais opacos, sempre coroados por Mg-actinolitas
tardias Os anfibólios dos MME e lamprófiros são magmáticos e
apresentam composições muito similares, superpondo-se ou for-
mando alinhamentos contínuos em diversos diagramas binários de
correlação. São Mg-homblendas silicosas, pobres em AI e Ti e ri-
cas em F. As micas presentes têm composições variando de flogo-
pitas a Mg-biotitas. As primeiras constituem os cristais melhor pre-
servados, têm composições mais homogêneas e são mais ricas em
Ba e F. Nas Mg-biotitas é comum o desenvolvimento de óxidos de
Fe-Ti e de titanita ao longo dos planos de clivagem.

A similaridade e a continuidade das composições dos mine-
rais das rochas máficas são sugestivas de cogeneticidade entre
elas, o mesmo ocorrendo para os sienitos encaixantes. As fei-
ções petrográficas mostram que estes minerais são primários,
contudo suas composições não refletem as composições iniciais
de cristalização e sim aquelas reequilibradas às condições crus-
tais, após a evolução magmática, que se deu com aumento da

aHzO e da :Oz' Estes estudos evidenciam o envolvimento dos
sienitos e granitos do MCS com magmas máficos cogenéticos e
reforçam os dados litogeoquímicos que apontam para a origem
destas rochas a partir da evolução de um magma primitivo máfi-
co potássico, possivelmente um magma lamprofirico tipo mi-
nette. (Contribuição número 133 do GPA-CPGG/UFBA)

ASPECTOS GERAIS DOS K-GRANITOS METALUMINOSOS A
PERALUMINOSOS DO TIPO MORRO DO LOPES,

NÚCLEO SERRINHA (BAHIA)

Adriana Almeida de Peixoto; Débora Correia Rios; Herbet Conceição
Curso de Pós-Graduação em Geologia - UFBA; Grupo de Petrologia Aplicada à Pesquisa Mineral (GPA).

Os granitos tipo Morro do Lopes (GML) ocorrem na re-
gião sudoeste do Núcleo Serrinha (NS), que fica na parte nor-
deste do Estado da Bahia. Essas rochas encontram-se intrusi-
vas num embasamento gnáissico-migmatítico e em granitos
mais antigos da região. Elas afloram sob a forma de 35 peque-
nos stocks com aproximadamente 8 km2 e numerosos diques
de no máximo 15 m de espessura. Essas rochas exibem várias
feições de fluxo magmático e raramente possuem xenólitos do
embasamento e de granitos mais antigos. Elas caracterizam-se
por serem hololeucocráticas, com textura fanerítica fina, apre-
sentando composições dominantemente monzograníticas, pos-
suindo termos granodioríticos e álcali-feldspato-granito subor-
dinados. Os dados geocronológicos dos GML, obtidos pelo
método z07Pbp06Pbpor evaporação em mono cristal de zircão,
indicam que suas intrusões possuem a idade de 2.003 :f:2 Ma.
Os estudos petrográficos dos GML revelam uma seqüência de
cristalização clássica: minerais acessórios (zircão, apatita,
magnetita e allanita), feldspatos, quartzo e biotita (homblen-
da), caracterizando uma cristalização subsolvus de um magma
evoluído e relativamente potássico, devido à cristalização do
ortoclásio anteceder a do oligoclásio. É observada ainda a exis-
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tência de cristais de plagioclásio zonados nessas rochas, indi-
cando instabilidades durante suas cristalizações. Os dados geo-
químicos permitem classificar o magmatismo que deu origem
aos GML como alcalino potássico meta luminoso a peralumi-
noso. Os GML são rochas enriquecidas em Kp, Ba, Zr, Th,
Pb e ETRL; com valores moderados em Rb e Sr; e, baixos
valores em Nb e Ti, apontando uma assinatura de arco. Seus
espectros de ETR são comparáveis aos dos granitos série
shoshonítica, possuindo um forte fracionamento dos ETRL em
relação aos ETRP, além de apresentar uma marcante anomalia
negativa em Eu, característica de granitos pós-orogênicos. No
contexto tectônico regional, os GML encontram-se na porção
sudoeste do NS próximos a região do magmatismo cálcio-al-
calino, indicando uma zonalidade magmática nesse núcleo,
sugerindo desta forma, a existência de uma zona de colisão
transamazônica na parte nordeste do NS. A gênese dessas ro-
chas, com base nos dados geoquímicos, é controlada pelo pro-
cesso de cristalização fracionada, mais assimilação de materi-
al metassedimentar (AFC). [Esta é a contribuição n° 119 do
GPA e contou com os apoios da CAPES, CNPq e Companhia
Baiana de Pesquisa Mineral].
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ENQUADRAMENTO EVOLUTIVO DO GRANITO MENDANHA E DO GRANITÓIDE MARINS NO SEGMENTO

CENTRAL DA FAIXA RIBEIRA, SÃO PAULO

Ronaldo Mel/o Pereira/; Ciro Alexandre AVi/a1; Cândido Augusto Moura3; Henrique Llacer Roig/
/ Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 2Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); 3 Universidade Federal

do Pará (UFPA).

A região entre Piquete e Cruzeiro no Estado de São Paulo
insere-se na Faixa Ribeira e abrange duas associações litológi-
cas distintas do Complexo Piracaia, representadas por gnaisses
ortoderivados (biotita-hornblenda gnaisses de composição to-
nalítica) e paraderivados (biotita gnaisses associados a rochas
calciossilicáticas e quartzitos). Associados a esses litótipos ocor-
rem dois corpos plutônicos félsicos, representados pelo Granito
Mendanha e pelo Granitóide Marins.

°
Granito Mendanha corresponde a um corpo com cer-

ca de 40 kmz de área, alongado segundo a direção NE-SW e
delimitado por falhas de direção NE-SW. Este é formado por
rochas leucocráticas de tonalidade rósea-acinzentada, foliadas,
destacando-se a presença de pórfiros irregulares de microclínio.
Este compreende rochas monzo e sienograníticas representadas
por duas fácies texturais-granulométricas, denominadas de fáci-
es porfirítica e fácies equigranular fina.

°
Granitóide Marins constitui um corpo de cerca de 20

kmz, que ocorre separado do Granito Mendanha por uma estrei-

ta faixa de biotita gnaisses. Sua forma é aproximadamente cir-
cular, possui constituição litológica heterogênea e pode ser sub-
dividido em pelo menos três fácies texturais-rnineralógicas dis-
tintas: duas hololeucocráticas (uma com < 2% de minerais má-
ficos e outra variando entre 5 e 9%) e uma leucocrática com
cerca de 15% de minerais máficos. Associado a essas fácies de-
finiu-se a presença de quatro diferentes tipos litológicos, repre-
sentados por rochas granodioríticas, monzograníticas, sienogra-
níticas e álcali-feldspato granítícas.

A caracterização geoquímíca dos magrnas formadores
do Granito Mendanha e do Granítóíde Marins índíca que os dois
corpos são sub-alcalinos, cálcio-alcalinos e predominantemente
peraluminosos.

°
conteúdo de SiOz do Granito Mendanha varia

entre 72,62 e 78, I%, enquanto o do Granitóide Marins entre
71,43 e 73,11%. Os valores mais elevados de SiOz determina-
dos em amostras do Granito Mendanha, caracterizam esse cor-

po como um tipo altamente diferenciado, refletindo a natureza

mais evoluída do mesmo em relação ao Granitóide Marins. Es-
tes dois corpos também diferem em relação ao conteúdo de Alz03,
CaO, Ba, Sr, Y e Rb, onde os valores do Granitóide Marins são
superiores aos do Granito Mendanha, excetuando-se o ítrio e o
rubídio.

°
Granito Mendanha e o Granitóide Marins mostram

forte enriquecimento nos ETRu padrão côncavo dos ETRp e
acentuada anomalia negativa de Eu, onde o Granito Mendanha
apresenta-se mais enriquecido nos ETR em relação ao Granitói-
de Marins. Os diagramas multielementares destes dois corpos
mostram grande semelhança, a partir da presença de acentuadas
anomalias negativas de Ba, Sr, Nb e Ti e positiva de Th. Desta-
ca-se que as anomalias negativas de Ba e Sr são mais pronunci-
adas no Granito Mendanha, apontando para o fracionamento de
plagioclásio com enriquecimento dos termos mais diferencia-
dos nos alcali-feldspatos.

Para o cálculo da idade z07Pbp06Pb(evaporação de zircão)
do Granito Mendanha foram utilizados seis grãos que apresen-
tavam formas prismáticas bi-terminadas desde alongadas até
curtas, cor esbranquiçada, eram transparentes a translúcidos e,
aparentemente, não possuíam inclusões ou fraturas. Estes for-
neceram um total de 466 razões z07Pbp06Pbe uma idade mínima
de cristalização de 592 :!:5 Ma. Em relação ao contexto geotec-
tônico, o Granito Mendanha corresponde a um corpo sin-colisi-
onal, cuja idade relaciona o mesmo a fase sin-colisional I do
segmento central da Faixa Ribeira. As idades entre 793 e 644
Ma encontradas em alguns zircões apontariam para a presença
de cristais herdados a partir da contribuição de rochas mais anti-
gas. Deve ser considerado também que essas idades podem es-
tar relacionadas à perda significativa de Pb radiogênico ocorri-
da durante o processo de geração desse corpo e, neste caso, os
valores determinados poderiam ser bem mais antigos do que os
encontrados.

GEOLOGIA, GEOQuíMICA E IDADE 207PBp06PB (EVAPORAÇÃO DE ZIRCÃO) DO GRANITO DO FUNIL,

SEGMENTO CENTRAL DA FAIXA RIBEIRA

Ronaldo Mel/o Pereira/; Ciro Alexandre AVi/a1; Cândido Augusto Moura3
/Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 1 UniversidadeFederaldo Rio de Janeiro (UFRJ);3UniversidadeFederal
do Pará (UFPA).

A região entre Resende (RJ) e Silveiras, Areias e São José
do Barreiro (SP) apresenta evolução geológica alvo de diversas
controvérsias, pois as unidades litológicas definidas por dife-
rentes pesquisadores foram atribuídas ora ao Complexo Paraíba
do Sul ora ao Complexo Embu. Dentro deste contexto, o Com-
plexo Embu compreende diversos litótipos, representados por
migmatitos, gnaisses bandados, granada biotita gnaisses, dife-
rentes tipos de xistos, anfibolitos, lentes quartzíticas e níveis
turmaliníticos. Associado ao Complexo Embu podem ser en-
contrados diversos corpos plutônicos, representados pelos gra-
nitos do Funil, Taquaral, São José do Barreiro, Quebra Canga-
lha e pelo Granitóide Rio Turvo.

°
Granito do Funil tem cerca de 50 kmz de área, pode ser

enquadrado como um corpo Tipo-I ou da série magnetita, varia
de incipientemente deformado a não deformado e possui com-
posição monzogranítica. Sua porção norte encontra-se recober-
ta pelos sedimentos da Bacia de Resende, enquanto a porção
noroeste é parcialmente balizada pela Zona de Cisalhamento Alto
da Fartura, apresentando contato brusco e retilíneo com rochas
xistosas da Unidade Rio Una e com os migmatitos e gnaisses da
Unidade Redenção da Serra, ambas pertencentes ao Complexo
Embu.

°
Granito do Funil é representado por duas fácies texturais-

granulométricas distintas, denominadas, respectivamente, de por-
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firitica e equigranular fina. A primeira possui coloração desde
cinza clara até rosada, granulometría variando de média a gros-
sa, destacando-se a presença de pórfiros de microclina e de fel-
dspato pertítico de até 7,0 cm de comprimento em meio a uma
massa com tamanho médio de 2,0 mm, representada por plagio-
clásio, quartzo, microclina e biotita. As rochas da fácies equi-
granular fina variam de esbranquiçadas a rosadas, possuem gra-
nulometría inferior a 1,0 mm e encontram-se associadas a di-
ques pouco possantes (f 50 cm), que cortam rochas da fácies
porfirítica. Processos deutéricos tardios, observados somente nas
rochas da fácies porfiritica, promoveram a cloritização e mus-
covitização da biotita, a alteração do plagioclásio para saussuri-
ta e o crescimento de fluorita, esta última normalmente associa-
da à biotita.

Os valores de SiOz determinados nas rochas do Granito do
Funil variaram entre 71,21 e 76,70 % peso, sendo o valor mais
elevado aquele de uma rocha da fácies fina, que representaria a
fração magmática mais evoluída. As rochas deste corpo são pe-
raluminosas, sub-alcalinas, alinham-se paralelamente ao trend
de evolução cálcio-alcalino, mais especificamente o de alto K.
Em relação aos ETR caracteriza-se acentuada anomalia negati-

va de Eu e marcante enriquecimento nos ETRp conforme a ele-
vação do conteúdo de SiOz' No diagrama multielementar, desta-
cam-se as anomalias negativas de Ba, Nb, Sr, Eu, Ti e positiva
de U e Th, além do padrão horizontalizado do Gd até Lu. Em
relação ao posicionamento tectônico, as rochas do Granito do
Funil podem ser enquadradas como sin-colisionais e estariam
relacionadas à fase sin-colisionall do segmento central da Fai-
xa Ribeira.

Foram utilizados cinco grãos de zircão no cálculo da idade
z07Pbj206Pb(evaporação de zircão ), os quais correspondiam a em

prismas bi-terminados, desde curtos até alongados, transparen-
tes a translúcidos e aparentemente não apresentavam inclusões
ou fraturas. Estes forneceram um total de 524 razões z07Pbj206Pb
e uma idade mínima de cristalização de 584:!: 5 Ma.

A proximidade espacial e contemporaneidade do Granito do
Funil (corpo Tipo-I) com o Granitóide Rio Turvo (um Tipo-S),
com 579 :!:6 Ma, também reportado a fase sin-colisional I do
segmento central da Faixa Ribeira, sugerem condições de em-
placement simultâneo de corpos Tipo-I e S em regime transten-
sivo (Granito do Funil) e transpressivo (Granitóide Rio Turvo),
ao longo de zonas de cisalhamento transcorrentes.

THE HIGH K-CALC-ALKALlC TA VARES PLUTON, NE BRAZIL: UPWARD TRANsPORT OF MAGMATIC
EPIDOTE AND MAGMA CONVECTION

R. R. Pessoa; A.N Sial; v.P.Ferreira
NEG-LABISE, Dept. ofGeology, c.P. 7852, Recife, Brazil, 50732-970

The Tavares metaluminous pluton is na undeformed, mag-
matic epidote-bearing (mEp) high K-calc-alkalic syenite to sye-
nogranite, to quartz syenite, to quartz-monzonitic batholith in
the Alto Pajeú terrane, northeastern Brazil. It intruded the 1.0
Ga-Ambó gneiss of the Alto Pajeú terrane and schists of the
Cachoeirinha terrane, is bounded by shear zones along its nor-
thern and southern periphery. In plan, its shape is polygonal but
appears slightly elongated in the SW-NE direction, and is mos-
tly concordant with the regional foliation trend. In this sheet-
like pluton, magmatic foliation dips steeply toward northwest.
Zoned K-feldspar megacrysts, up to 6 cm long, are observed
throughout the pluton. Its main structure is marked by pervasive
magmatic foliation with curved, eliptical geometries mainly de-
lineated by biotite + amphibole and K-feldspar, observed on cen-
timeter to hundred meter scale. Other structures include lalder
dikes, snail, mushroom-shaped stractures, K-feldspardikes, blebs
and concentric rings. Altogerher, these structures accounted for
the compositional and termal convection in this magma cham-
ber. Linearly distributed mafic to intermediate enclaves are com-
mon and have been interpreted as disrupted syn-magmatic tona-
litic to quartz dioritic intrusions. Layered epidote-amphibolite
xenoliths up to several meters long are found in the central por-
tion of the pluton of the batholith where pillow-like structures
attest to coexistence of two magmas of contrasting composition
and thermal history.

Al-in-hornblende barometry applied for samples collected
along 4 parallel traverses across the pluton, yielded pressures in
the 5.5 to 6.5 kbar range. Hornblende-plagioclase pairs yielded
temperatures ~ 7000 C. Fifty analyses ofmagmatic epidote grains

( 0.5 to 1.5 mm long) revealed Ps contents in the PSI9.Z6range
with TiOz f 0.15%. However, compositions -PSZ5predominate
and this indicates that the crystallization was mostly effected
under the NNO buffer.

When in contact with plagioclase, K-feldspar or quartz,
the epidote grains comparatively are more extensively corro-
ded than when they are partially rimmed by biotite. In the
field, many a times epidote is observed only in those outcrops
in which it is surrounded by large K-feldspar crystals that
prevented further dissolution ofthe mineral by the melt of its
host rock. The epidote dissolution zones were measured for
the subhedral grains showing different textural relationships.
By using a diffusion coefficient of 5 x 10.17mZ.s.1the disso-
lution time of about 35 years was obtained for the epidote
grains that lie within or in contact with plagioclase. When
estimated from the width of dissolution zones, the dissoluti-
on time is substantially shorter for the epidote grains parti-
ally rimmed by biotite; this implies, at a first hand, a very
rapid upward transport of epidote by the host granitic mag-
ma. Epidote with composition - PSzo probably crystallized

deeper and, therefore, might be a better proxy to the upward
transport by the host granitic magma, than the epidote (with
composition ~PSZ5) which most time crystallized as a near-

solidus phase concomitantly with K-feldspar next to the final
emplacement site. In the second case, dissolution zones in
epidote yielded an unrealistic, toa high transport rate. The
present data point to an average upward transport rate of
300m.year-1 (maximum dissolution zone of epidote of PSzoin
contact with plagioclase).
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THE RIO PEQUENO GRANITOID (DOM FELlCIANO BELT, SE-BRAZIL) - AN EXAMPLE OF SYNTECTONIC

MAGMATISM UNDER LOW DIFFERENTIAL STRESS

Mark Peternelf1, Anette Schlossnikef1, M. Fátima Bitencourt2 & Jorn H. Kruhl'

'Technische UniversitiÜ München, Geology, D-80290 München, Germany
2Centro de Estudos em Petrologia e Geoquímica /IG / UFRGS

The partly strong effect of syntectonic intrusions on the large-
scale structure and reorganization of the continental crust became
increasingly c1ear during the last decade. The Dom Feliciano Belt
is one of the most promising regions for studying effects of melt
injections into a deforming continental crust and increasing our
knowledge about the accompanying processes on the macro and
micro scale. A series of three syntectonic granitoids subsequently
intruded a low-strain region bounded by two major, NE-trending,
strike-slip zones, both considered as part ofthe Neoproterozoic III
Southem Brazilian Shear Belt. The country rocks are Neoprotero-
zoic volcanosedimentary schists, and Paleoproterozoic granites and
gneisses. The second youngest, the Rio Pequeno granite, is por-
phyritic, and, therefore, suitable for the analysis of synmagmatic
structures. The working arca is located near the city Camboriú in
Santa Catarina (SE-Brazil), approximately 80 km north of Floria-
nopolis. The Rio Pequeno porphyritic granite is characterized by
centim~ter-sized K-feldspar crystals in a medium grained matrix of
quartz, feldspars and biotite. The general absence ofsignificant so-
lid-state deformation enables magmatic flow structures to be pre-
served, such as: (i) a weak, S-C type flow foliation, (ii) elongated,
mafic microgranular enc1aves, and (iii) synmagmatic shear zones.
In addition the lack of corresponding solid-state deformation struc-
tures in the wall rocks argue for a low differential regional stress
during melt intrusion. The S-C type flow foliation is composed of
NE trending, subvertical C-planes, with subhorizontal lineations,
and weakly developed subverti cal, ca. E-W striking S-planes. Fel-
dspar flat faces and long axes constitute both foliations and the li-

neations, respectively. In sections perpendicular to the flow foliati-
on and parallel to the lineation, the long axes of the feldspars show
an asymmetric distribution indicating a dextral movement along
the C-planes. Mafic microgranular enc1aves in the cm-to-m-scale,
with long axes up to 5 m are interpreted as mingling features evi-
denced by the presence of large K-feldspar crystals either within
the enclaves or across their contacts to the host granite. The flat
faces of the enclaves are aligned to the foliation planes. Synmag-
matic shear zones, only visible on horizontal sections, are characte-
rized by high concentrations ofwell-aligned, euhedral to subhedral
K-feldspar megacrysts which lack solid state deformation. A sys-
tem of two conjugate shear zones is observed. The more strongly
developed set occurs as up to 5 m long and 10 cm wide, subvertical
and E-W to ENE- WSW trending zones. The asymmetric feldspar
orientations indicate dextral shearing. The zones of the second set
are shorter and NE-SW to NNE-SSW oriented. The shear sense
along these zones is sinistra!. On the micro-scale, deformation fea-
tures like submagmatic microfractures in feldspars, chessboard
subgrain pattems in quartz, and locally developed plagioclase re-
crystallized grains with 0.5-1 mm diameters occur. Together with
the lack oflower-temperature deformation features they, again, in-
dicate crystallization of the melt in a regionallow differential stress
field. Future work is intended to increase specifically the structural
data basis and reveal more details of the relationship between the
melt injections, the regional stress field and the large-scale shear
zone pattem of the Dom Feliciano Fold Belt and, consequently,
provide a better understanding of its late-Proterozoic development.

GANITÓIDES PERALCALlNOS PÓS-COLlSIONAIS DO BATÓLlTO PELOTAS, SUL DO BRASIL:

O GRANITO BELA VISTA.

Ruy Paulo Philipp*, Lauro V. S. Nardi*, Rômulo Machado**

*CPGq-UFRGS Ruy.philipp@ufrgs.br, lauro.nardi@ufrgs.br, **IG-USP.

o Granito Bela Vista ocorre como um "stock" de forma elíp-
tica, com 6,5 km de extensão e 1,5 km de largura, estando inseri-
do no Batólito Pelotas, um cinturão granítico Neoproterozóico co
evolução entre 640-550 Ma. O batólito é constituído por seis suí-
tes graníticas, com variação composicional de cálcio-alcalina alto-
K até alcalina metaluminosa e peralcalina. O posicionamento do
granito ocorreu em condições epizonais. Relacioando com o de-
senvolvimento de uma zona de cisalhamento frágil de orientação
geral N45°E, sendo intrusivo nas rochas graníticas da Suíte Via-
mão. Observa-se a presença de uma margem resfriada no seu
extremo sudoeste, além de diques micrograníticos e riolíticos co-
magmáticos cortando as rochas encaixantes. Três fáceis texturais
distintas foram identificadas: (i) granito equigranular grosso, (ii)
granito heterogranular grosso e (iii) microgranito porfiritico a equi-
granular. A fáceis equigranular grossa é predominante, comcolo-
ração rosa e textura hipidiomórfica, definida pela abundância de
feldspato alcalino, dominantemente subédrico, com o quartzo e
os minerais máficos xenomórficos. No extremo nordeste, o grani-
to adquire uma textura heterogranular, marcada pela presença de
megacristais tabulares de feldspato alcalino imerso em uma ma-
triz cquigranular grossa com quartzo e anfibólio. No extremo sul-
sudoeste, a margem resfriada é constituída por microgranitos de
cor castanho escura, com textura porfiritica e equigranular muito
fina, contendo pequenas proporções de fenocristais de clinopiro-
xênio e feldspato alcalino imersos em uma matriz rica em felds-
pato alcalino, quartzo, anfibólio e biotita. A estrutura da rocha é
maciça, por vezes seccionadas por diques micrograníticos e bási-
cos. Os diques básicos são compostos por plagioclásio e titano-

augita. Petrograficamente os granitóides são pertita granito, per-
tita quartzo sienito e pertita sienito, contendo feldspato alcalino
do tipo mesopertita e quartzo, o que o classifica como hipersol-
YUS,observando-se ainda clinopiroxênio cálcico, anfibólios só-
dico-calcico e alcalino e biotita. O principal mineral acessório é
o zircão, acompanhado de apatita, alanita, magnetita e ilmanita.
A exsolução de albita é acentuada, formando lamelas, pequenos
filmes ao longo das bordas do feldspato ou até mesmo cristais
individuais. O clinopiroxênio ocorre somente na margem resfri-
ada e apresenta razão Fe/(Fe+Mg) próxima de 1, situando-se no
limite dos campos da augita e da hedenbergita. Constitui pris-
mas subédricos, mostrando evolução gradativa para anfibólio e
biotita. Duas gerações de anfibólios foram identificadas. A ge-
ração principal ocorre como cristais esqueletais que atingem
quantidades de até 28% na margem resfriada. Apresenta com-
posição sódico-cálcica, situando-se no campo da Fe-winchita e
mais raramente da Fe-barroisita. A segunda geração é tardia,
ocorrendo como franjas no anfibólio precoce. Este anfibólio é
alcalino, do tipo riebeckita. A biotita, geralmente anédrica e com-
posicionalente classificada como Anita, apresenta ocorrência res-
trita a margem resfriada, substituindo parcialmente de cristais
de clinopiroxênio e anfibólio. A composição dos minerais do
Granito Bela Vista é compatível com as observadas em associa-
ções peralcalinas pós-colisionais encontradas no interior de cin-
turões orogênicos. Os granitóides peralcalinos pós-colisionais
situados nas porções externas ao cinturão Dom Feliciano mos-
tram uma mineralogia mais fortemente alcalina comparável à
dos granitóides anorogênicos.
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o MAGMATISMO GRANíTICO NEOPROTEROZÓICO DA BATÓLlTO PELOTA NO SUL DO BRASIL: NOVOS
DADOS E REVISÃO DA GEOCRONOLOGIA REGIONAL

Ruy Paulo philippl, Rômulo Machado1, Lauro Valentin Stoll Nadir1, Jean Michel Lafon3
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o Batólito Pelotas Constitui um expressivo complexo plu-
tônico multi-instrutivo e polifásico com cerca de 40.000 km2.
Situado na porção leste do Escudo Sul-Rio-Grandense, o batóli-
to é composto por seis suítes graníticas e uma sienítica, denomi-
nadas: Suítes Intrusivas Pinheiro Machado (SIPM), Erval (SIE),
Viamão (SIV), Piquiri (SIP) e Encruzilhada do Sul (SIES) e,
Suítes Graníticas Cordilheira (SGC) e Dom Feliciano (SGDF).
Estas suítes mostram uma evolução composicional caracteriza-
da inicialmente por granodioritos e monzogranitos, com tonali-
tos, dioritos e quartzo diorito subordinados, que gradam para
suítes dominadas por sienogranitos, com raros FK-granitos,
quartzo sienitos e sienitos. Todas as suítes apresentam associa-
ção com rochas básicas a intermediárias apresentando relações
de mistura homogênea e heterogênea com os magmas graníti-
cosoA SIPM é cálcio-alcalina médio a alto-K, com idade entre
625 a 610 Ma, enquanto a SIVapresenta composição cálcio-al-
caslina alto-K e idade em torno de 600 Ma. A SGC é cálcio-
alcalina e peraluminosa. A SIP caracteriza um magmatismo
shoshonítico de idade em torno de 610 Ma. Manifestações de
natureza alcalina metaluminosa e peralcalina são representadas
pelos granitos da SIES, com idade em torno de 600 a 590 Ma e,
por alguns corpos graníticos e diques riolíticos, ambos perten-
centes a SGDF. Esta última suíte apresenta uma continuidade

até o final da evolução do batólito, entre 595 e 550 Ma. Septos
do embasamento estão presentes na diversas suítes do batólito,
sugerido ampla similaridade com as rochas encaixantes encon-
tradas a oeste do batólito. São identificados no batólito três even-
tos deformacionais - dois primeiros da natureza dúctil (DI e
D2) e um , rúptil (D3). A colocação da maioria das suítes ocor-
reu em regime transpressivo, durante um estágio pós-colisional,
sendo em parte aconpanhada por uma fase de convergência abli-
qua e transcorrência de placas continentais. A semelhança das
idades obtidas para a movimentação das zonas de cisalhamento
ablíquas e transcorrentes dos eventos DI e D2 é indicativa da
conteporaniedade das mesmas. As idades disponíveis, obtidas a
partir de diversos métodos geocronológicos, indicam consisten-
temente um período entre 630 e 550 Ma para a evolução geoló-
gica do Batólito Pelotas. Este magmatismo apresenta uma con-
tribuição mantélica representada por rochas dioriticas associa-
das à maioria das suítes graníticas estudadas. A geração e a co-
locação do magmatismo granítico está relacionada principalmen-
te com a evolução de zonas de cisalhamento transcorrentes dúc-
teis. Estas estruturas influenciaram a formação do magmatismo
máfico, que contribui para a elevação do gradiente termal regio-
nal criado as condições necessárias para a fusão crustal e gera-
ção das rochas graníticas do batólito.

GEOQuíMICA E GEOCRONOLOGIA DA SEQUÊNCIA VULCANO-PLUTÔNICA TELES PIRES, NORTE DE MATO GROSSO

Márcia Aparecida de Sant Ana Barros Pinho
Departamentode RecursosMinerais- UFMT

Este trabalho apresenta dados de geoquímica e geocronologia
de uma associação vulcano-plutônica de idade paleoproterozoica,
denominadas neste trabalho como Sequência Vulcano-Plutônica
Teles Pires, situada no norte de Mato Grosso divisa com o Amazo-
nas, entre os rios Aripuanã e Juruena. Geotectonicamente a área
situa-se no sudoeste do Cráton Amazônico, no limite da Província
Geocronológica Ventuari-Tapajós com a Província Rio Negro-Ju-
ruena . A área estudada foi dividida em dois domínios. 1- Domínio
de Rochas não deformadas e 2- Domínio de Rochas moderada-
mente deformadas. O domínio de rochas não deformadas está cons-
tituído por, lavas ácidas e depósitos piroclásticos de fluxo (ignim-
britos) e de queda (tufos), intercalados com lavas básicas e rochas
sedimentares vulcanogênicas. O domínio de rochas deformadas
constituí-se principalmente de rochas de composição granítica (sie-
nogranitos, monzogranitos, granodioritos e tonalitos) que afloram
em largas exposições ao longo do Rio Aripuanã

Geoquimicamente, as rochas vulcânicas e plutônicas ácidas
são calcico-alcalinas , sendo que algumas amostras são calcico-
alcalinas a alto potássio. As vulcânicas félsicas são dominante-
mente peraluminosas enquanto os granitóides são metalumino-
sos a peraluminosos. Lavas ácidas coerentes e hornblenda gra-
nitos apresentam padrões de elementos terras raras similares,
enriquecidos em terras raras leves, empobrecidos em terras ra-
ras pesados, com forte anomalia negativa de Eu. Em diagramas
de multi-elementos, as rochas félsicas quando normalizadas para
granitos tipo ORG (Oceanic Ridge Granite) mostram um enri-
quecimento de Rb,Ba e Th e anomalias negativas de Ta e Nb.

Em diagramas aplicados para deternlÍnação de ambiente geo-
tectônico apresentam características de magmatismo pós-coli-
siona!. Basaltos apresentam padrões de elementos terras raras
enriquecidos em leves e empobrecidos em pesados com relação
aos valores condríticos com razões de La/Yb=lO, comuns em
toleítos continentais ou em basaltos moderadamente alcalinos.
Teores de Hf,Th e Ta são similares àqueles encontrados em ba-
saltos intra-placa Diagrama de multi-elementos aplicados para
as rochas basálticas e normalizados para MORB (middle ocean
ridge basalt) mostram enriquecimento em Rb,Ba e Th e ano-
malia negativa de Ta. O estudo de isótopos de Nd, indicam va-
lores de í Nd entre -3,45 a +2,96, e Nd143/Nd144 variam de
0,511465 a 0.512007 sendo a idade modelo média para a área

TDM= 2,1 Ga. Os resultados geoquímicos e isótopos de Nd su-
gerem uma fonte afetada por subducção crusta!.

Análises geocronológicas utilizando-se monocristais de zir-
cões nas rochas não deformadas e deformadas deram como re-
sultado quatro intervalos de idades, presentes na região a) gra-
nitóides deformados mais antigos: 1796:1: 3 Ma b)associação
vulcânicabimodalnão deformada:1773:I: 9 Ma, c) associação
volcano-plutônica deformada: 1761 :I: 5 Ma ,e d) granitóides
deformados mais jovens : 1686:1: 12 Ma.

Conclui-se com base nos estudos acima que um ambiente
pós-colisional, associado a rifts intracontinentais deram origem
a estas rochas, através da fusão de uma crosta litosferica um
pouco mais antiga (paleoproterozoica em idade) com contribui-
ção de material juvenil
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AS FASES MINERAIS DE ALTA PRESSÃO DO MAGMATISMO MÁFICO LAMPROFíRICO ASSOCIADO AO

SIENITO PIQUIRí E A SUA IMPORTÂNCIA PARA A PETROGÊNESE DOS MAGMAS POTÁSSICOS

INTERMEDIÁRIOS

Jorge PIá Cid, Lauro Valentim Stoll Nardi, Larissa Zitto Stabel
Centro de Estudos em Petrologia e Geoquímica, Instituto de Geociências IGEO/UFRGS, Brazil. placíd@natura.geo.ub.es;

laura.nardi@ufrgs.br.

°
Sienito Piquiri é uma intrusão pós-colisional de idade Neo-

proterozóica, localizado no centro do estado do Rio Grande do
Sul, e apresenta afinidade geoquímica com a série alcalina, satu-
rada em sílica, potássica, onde ~0+2 > NazO. Em determinadas
porções desta intrusão são observados enclaves máficos micro-
granulares (EMM), compostos por fenocristais de diopsídio e bi-
otitas magnesianas, imersos em uma matriz de prismas longos de
diopsídio, biotita, apatita; disseminados por toda lâmina ocorrem
óxidos de Fe e Ti e sulfetos de Cu e Fe. São observados ainda
acessórios como zircão e alguma titanita. Ocorrem ftequentemente
fácies cumuláticas de composição mica-piroxenítica, as quais apre-
sentam inclusões de piropo em fenocristais de diopsídio.

As evidências texturais, assim como a composição química
e mineralógica dos EMM indicam uma cristalização a partir de
um magma lamprofirico, do tipo minético, o qual mostra diver-
sas feições de mingling com o magma sienítico. Nesse sentido,
o processo de mingling foi de primordial importância para pre-
servar minerais de cristalização precoce no magma máfico. Desta
forma, foram identificadas inclusões de augitas ricas em potás-
sio (~O até 3.0%) e de flogopitas em cristais prismáticos alon-
gados de diopsídio da matriz, os quais podem conter núcleos
ricos em potássio (KP até 0.61%). Foram também observados
e analizados restos de pargasita potássica preservados no nú-
cleo de alguns fenocristais de piroxênio, cuja composição é uma
solução sólida entre augita potássica (~O até 0.68%) e diopsí-

dio aluminoso (AlP3 até 2.07%).
As granadas ricas em molécula de piropo (» 61%) tem um

elevado número de magnésio (#mg - 67 - 68), e apresentam
quantidades de Nap (até 0.11%) e KP (até 0.13%) compará-
veis a piropos sintetizados a 5 GPa. Os conteúdos extrema-
mente elevados de ~O das augitas potássicas inclusas em cris-
tais de diopsídio sugerem uma cristalização em desequilíbrio
com o líquido, baseado em todos os trabalhos experimentais
que sintetizaram semelhantes piroxênios. Por outro lado, o
coeficiente de partição (cpx/rochaDK20)das augitas potássicas nos
cristais em solução sólida sugerem pressões de cristalização
em torno dos 5 GPa. Pressões similares são também obtidas
para os conteúdos de potássio dos cristais alongados de diop-
sídio gerados por rápido resfriamento durante o mingling. Es-
tas condições de pressão sugeri das pela composição de mine-
rais como os piroxênios potássicos e os piropos sugerem uma
fonte no manto superior para o magma minético, e a preserva-
ção de tais fases minerais, bem como dos anfibólios pargasíti-
cos indica fortemente que o mingling deve ter iniciado em con-
dições ainda de manto superior. Isto é uma forte evidência de
que magmas potássicos intermediários podem ser gerados no
manto, seja por fracionamento de um magma minético ou por
fusão direta de um manto metassomático.

Palavras-chave: piroxênios potássicos, piropo, alta pressão,
minete, sienito, potássico.

PETROGÊNESE DOS GRANITÓIDES PRÉ-COLlSIONAIS. TERRENO ORIENTAL, FAIXA RIBEIRA, MUNiCíPIO

DO RIO DE JANEIRO, RJ

Rubem Porto Jr. - Grupo de Estudos em Petralogia (GEP/UFRuraIRJ) rubemjr@ccard.com.br
Joel Gomes Valença - Departamento de Geologia (IG/UFRJ)

As rochas gnáissicas ortoderivadas se agrupam em gnaisses a
plagioclásio e gnaisses a microclina.

°
conjunto corresponde a

rochas subalcalinas, de tendência calcioalcalina e caráter metalu-
minoso. Norma CIPW indica a presença de um segmento com
baixos valores de corindonnormativo (rochas com SiOz entre 56,94
e 62,74%) além de outro segmento que apresenta diopsídio e au-
sência de corindon normativos (rochas com SiOz entre 65,56 e
70,92%). Presença de hematita no primeiro segmento indica que
essas rochas evoluíram em um ambiente de alta fugacidade de
oxigênio. A interpretação dos diagramas bivariantes, em associa-
ção a tratamento estatístico, foi realizada através da construção de
curvas de regressão e pela obtenção de coeficientes de correla-
ção. Tanto as correlações lineares quanto as polinomiais, mostra-
ram-se significantes, porém, com graus de significância melhores
para correlações polinomiais. Portanto, os resultados obtidos pela
regressão indicam que processos magmáticos geradores de pa-
drões polinomiais, em diagramas bivariantes, como cristalização
fracionada, devem ser mais significativos na história de evolução
dcstas rochas. A razão Zr/Hf é bastante eficiente como indicadora
de processos de evolução magmática. Admite-se que a razão Zr/
Hf deve variar pouco durante a evolução magmática que envolva
um grupo de rochas cogenéticas. Para as rochas estudadas, esta
razão variou até 1,46, portanto, no limite do que deve ser conside-
rado como aceitável para rochas de uma mesma suíte. Conside-
rando-se que a melhor correlação é polinomial, a possibilidade de
evolução magmática por cristalização fracionada seria uma pos-
sibilidade. Correlações negativas com a sílica são obtidas para
Fe2, Ca, Mg, Mn, Ti e P em diagramas bivariantes. Correlação
positiva foi obtida apenas para o K, enquanto o Na e o Fe3, apre-

sentam relativa dispersão. Os elementos traços Co, V, Rb, Sr, Zn,
Hf, Y, Zr, Nb e Ta apresentam correlações negativas, o Pb correla-
ção positiva e Ba,Th e U mostram dispersão. Padrões normaliza-
dos para os elementos terras raras confirmam a existência de dois
segmentos distintos. Um relacionado a rochas ricas em microcli-
na e com razão (La!Yb)n mais elevada, que aponta para um fraci-
onamento em ETRs mais elevado com relativo enriquecimento
em ETRI e empobrecimento em ETRp, podendo representar re-
tenção de granada na fonte.

°
segundo segmento corresponde as

rochas com predominância de plagioclásio. Apresenta padrão de
fracionamento menos marcante com razões (La!Yb) mais bai-
xas. Diagramas de interpretação tectônica apontam q~c os gnais-
ses a plagioclásio concentram-se nos campos das rochas pré-coli-
sionais e intraplacas, enquanto os gnaisses a microclina são ftan-
camente sin-colisionais, sugerindo processos de evolução distin-
tos, devendo os gnaisses a plagioclásio evoluírem a partir de fta-
cionamento de rochas infracrustais e/ou mantélicas, enquanto os
gnaisses a microclina devem evoluir por processos em que o com-
ponente crustal é mais intenso. Diagrama multicatiônico RlxR2
aponta para uma evolução situada ao longo do vetor A - PM, indi-
cativo de que uma fusão extensiva de fonte crustal félsica não
serve para explicar a tendência obtida para a série. Logo, materi-
ais de características refratárias (biotita, hornblenda, piroxênio e
granada) devem ter participado do processo de evolução destas
rochas. Quanto a fontes para sistemas com estas características é
sugerido que ftacionamento extensivo de uma associação de cli-
nopiroxênio + olivina + plagioclásio cálcico a partir de "High
Alumina" Basalto parental poderia produzir líquidos representantes
de composições iniciais.
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ARCHAEAN TO PALEOPROTERZOIC GRANITES AN EXAMPLE FROM SERRINHA NUCLEUS, BAHIA, BRAZIL
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Basílio Elesbào da Cruz Filho/, Lívia Lima de Oliveira/, Adriana Almeida Peixoto/
IGrupo de Petrologia Aplicada à Pesquisa Mineral (GPA), IGEO-UFBA

2Jack Satterly Geochranological Laboratory, Royal Ontario Museum, Toranto- Canadá

The Serrinha Nucles (serN) fonns a mega-ellipsoidal struc-
ture (> 21.000 Km2) in the northeastern portion ofBahia State.
It is a gneissic-migmatitic Archaean nucleus ofthe São Francis-
co Craton (SFC), covered by volcano-sedimentary sequences
and intruded by a wide range of granites. Geological, petrologi-
cal, lithogeochemical, and geochronological data have been used
to characterize the granites from this this sector. The aim is to
clarify the origin ofthese granitoid rocks, to evaluate basement
contribuitions, as well as to understand the mechanisms by whi-
ch these rocks have incoporated ancient crustal signatures.

During Archaen times, an important episode of crustal gene-
ration occured in the SerN,which resulted in the emplacement of
diverse granitic plutons ranging in age from 3.1 to 2.8 Ga. These
granites intruded an older crust,whose presence is indicated by
zircon xenocrysts dated at 3.6 Ga. This Archeal crustal evolution
was undoubtedly of great complexity due to numerous crustal
accretion events that occurred in the age range 3.6-2.6 Ga. There
were repeated intrusions of diverse suites of granitic and mafic
rocks through complex basement lithologies, and numerous late
events that affected the Archaean assemblages. In contrast,the
paleoproterozoic evolution ofSerN is less complexoThere was an
extensive granitew event that occurred in several episodes over
the time range 2.25 to 2.07 Ga. This was associated with crustal
shortening, folding and metamorphism,which occurred as part of
the Transamazonian orogeny.

The Archaean granitic plutonism involve medium to high-
K calc-alkaline magrnatism with an associated sanukitoid con-
tribution, which is still not well characterized.These granite and
granodiorite bodies fonn ellipsoidal NW-SE elongated domes
of variable size. Their lithogeochemical characteristics range
between ones typical of the low-alumina trondhjemitic series
and the nonnal calc-alkaline suite (medium-K). They have a sub-
alkaline and peraluminous character.

The Paleoproterozoic massifs generally show depleted man-
tle model ages ranging from 2.3 to 2.6 Ga. The earliest units (2,15
a 2,16 Ga), have a nonnal calc-alkaline trend and metaluminous
to peraluminous character. They are LILE-enriched and differ from
the Archaean TTGs in SerN by their higher contents of Rb, Th,
U, K and HREE. The alkaline magrnatism varies from ultrapotas-
sic (lamprophyres) to potassic (syenites aged 2.1 to 2.08 Ga) and
shoshonitic (monzonites aged 2.1 to 2.08 Ga). The latest units
include peraluminous K-granites (-2.07 Ga). Chemically these
rocks show alkali-potassic to ultrapossic signatures and a metalu-
minous and silica-saturated character, which characterizes them
as postcollisional. The peraluminous K-granites show an arc sig-
nature that was stongly influenced by AFC processes during their
evolution. Isotopic data indicate that these rocks, despite their pri-
mary mantle sources, have variable contributions from Archaean
crust. This abstract is the contribution number 122 from the Ap-
plied Petrology Research Group(GPA-UFBA).

MAGMATISMO GRANíTICO PALEOPROTEROZÓICO DO SUL DO BRASIL: PETROGRAFIA E ESTRUTURA
PRIMÁRIA DO GRANITO ITAPEMA, SC.

Cristiane Butori Riveral, M. Fátima BitencourtI.2 & Laura. V.S. NardiI.2
IPrograma de Pós-graduação em Geociências IIG I UFRGS

2Centro de Estudos em Petrologia e Geoquímica IIG I UFRGS

o Granito Itapema (2.06 Ga) é uma intrusão paleoprotero-
zóica recentemente definida no Escudo Catarinense, na região
de baixa defonnação compreendida entre as zonas de cisalha-
mento Major Gercino e Itajaí-Perimbó. Em trabalhos anterio-
res, parte destas rochas consta como granitóides sintectônicos
da Suíte Intrusiva Valsungana-Guabiruba e parte como ortog-
naisses do Complexo Camboriú (CC). As relações de campo
indicam que o Granito Itapema (GI) é intrusivo em anfibolitos e
ortognaisses do CC, o qual está em contato com os metamorfi-
tos de baixo grau do Complexo Brusque por meio de uma zona
de cisalhamento suborizontal. O GI é uma intrusão tabular de
aproximadamente 100Km2na área estudada, orientada EW a NE-
SW, e seus contatos são em grande parte obliterados por sedi-
mentos do Cenozóico e intrusões graníticas mais jovens. Estas
apresentam margens resfriadas contra o GI e contêm xenólitos
centimétricos do mesmo. O Granito Itapema é composto por
anfibólio-biotita monzogranitos a granodioritos de textura hete-
rogranular hipidiomórfica fina a média, contendo agregados
máficos alongados de tamanhos variados e distribuição irregu-
lar. Os minerais acessórios característicos são titanita e alanita,
seguidos por zircão, apatita, magnetita e epidoto. Os agregados
máficos são compostos por biotita castanha escura, anfibólio
cálcico, epidoto, alanita e titanita. Contatos reativos entre bioti-
ta e anfibólio são comuns, embora cada um deles fonne também
fases subédricas individuais. A abundânica de xenólitos centi-
métricos a métricos é característica, sendo constituídos por an-
fibolitos bandados ou maciços, biotita(:!: silimanita) gnaisses e
xistos, gnaisses quartzo- feldspáticos e rochas cálcio-silicatadas.
Sua principal estrutura é uma foliação de fluxo suborizontal bem
desenvolvida, marcada por agregados máficos alongados de dis-

tribuição heterogênea que fonnam bandas irregulares e descon-
tínuas em locais de fluxo mais intenso. Os xenólitos encontram-
se, muitas vezes, parcialmente assimilados, e nas suas proximi-
dades a foliação toma-se mais evidente, sendo realçada por schli-
eren. A defonnação interna dos constituintes não é significativa,
restringindo-se à fonnação de subgrãos em quartzo e feldspa-
tos, e leve encurvamento de maclas e clivagens em plagioclásio
e biotita. As regiões de fluxo canalizado entre xenólitos se ca-
racterízam pela menor espessura das bandas, enquanto nas zo-
nas de baixa velocidade estabelecidas nas extremidades dos frag-
mentos, a concentração de fases já crístalizadas é intensificada,
resultando na fonnação de cumulatos de plagioclásio e anfibó-
lio. A interação entre magma e rocha é responsável por diversas
feições de fluxo, que resultam em grande variação composicio-
nal na vizinhança desses fragmentos, tais como trilhas de máfi-
cos e agregados precoces onde predominam anfibólio, plagio-
clásio e biotita. O desenvolvimento da foliação de fluxo no IG,
sem defonnação interna significativa dos constituintes, indica
que a maior parte deste alinhamento ocorreu na presença de uma
fração de líquido significativa. Os processos de segregação mi-
neral desencadeados pela interação deste líquido com os frag-
mentos sólidos são responsáveis por sua diversidade composi-
cional, constituindo, portanto, um importante mecanismo de di-
ferenciação. Apesar da baixa viscosidade do líquido, implícita
no grau de desenvolvimento da foliação de fluxo, considera-se
que o sistema se posicionou relativamente próximo da fonte,
uma vez que a abundância de fragmentos sólidos limita sua
mobilidade. A ausência de feições indicativas de gradientes de
temperatura com as encaixantes é também compatível com o
posicionamento do GI em condições profundas.
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TREND OF GRANITE EMPLACEMENT AND THE DISTRIBUTION OF
AQUAMARINE VEINS AROUND LAGES PINTADAS, RN STATE.*

A.Bhaskara Rao
Department ofMineral Resources-IG, University ofBrasília, 70910-900 Brasília. bra@yawl.com.br

Rao et ai (2001) defined the Lages Pintadas Aquamarine
gem deposits as belonging to a new gemmological province con-
ditioned to the Archaean meta-psammitic and meta-pelitic mig-
matites hosting the mineralized quartz and graphic granite veins
respectively. They are also related to the Barcelona granitic plu-
ton located North ofthe Lages Pintadas town.

DNPM's Geological map ofthe Rio Grande do Norte State
(1998) shows this Brasiliano granitic pluton as an elongated body
trending NNE-SSW, with a bulge at the Southem end and tape-
ring towards North. Our field observations reveal a topographic
elevation or a hunchback at the tapered N part that probably
represents a final stage in an emplacement process, and resul-
ting in a mushroom aspect in S. Further, West of the pluton, in
the host systems around, some significant structural aspects are
seen. These include:
1) A bordering fault, and a shear of limited extension further

W separating Archaean suite from the NeoProterozoic for-
mations, with deformations and a rugged topography.

2) A set offractures, mainly in the NNE-SSW direction, domi-
nating the Archaean complex, in between the shear and the
bulged Southem part of the pluton.

3) Numerous occurrences/deposits of aquamarines, predomi-
nantly hosted by quartz veins, filling the fractures.
In the SW part of this zone sparse fractures and very few

occurrences occur, and in the S, SE and E of the pluton practi-
cally fractured zones and of occurrences are not yet known.

Nascimento et ai (2000) classify this Barcelona pluton as
porphyritic K-calc-alkaline in constitution. The granites ofNE
show variations in the granite-granodiorite-monzonite-shonsho-
nite clan (Sial, 1986), and could be differentiates pre- or during
emplacement of a parental magma. Further, this emplacement
could have been periodic or of pulsations, as and when the di-

fferentiated magmas attain different levels during ascension. The
first in the sequence had sufficient pressure and stresses to im-
pose on the host formations deforming the ductile and fractu-
ring the brittle systems, and further resulting in faults and shear
between them. The Westward direction of emplacement of this
phase of the Barcelona pluton, thus, is responsible for the frac-
tures and shear in the westem zone (vide 1,2). The residual flui-
ds (K-Al-Si-Be) provinient from this fertile pluton got enriched
in silica ofthe psammitic migmatites (Rao, 2002). In a deforma-
tion enhanced fluid migration (Holness, 1997), they filled the
fractures forming veins of quartz and coarse graphic (intergro-
wth) granite with beryl and aquamarine (vide 3). Later fractio-
nated phases that have intermittently emplaced, but with less
stresses, have accumulated in the N part ofthe pluton, probably
with other petrographical nature, yet within the logical differen-
tiated evolution ofthis clan.

Thus, the richly mineralized westem part of the Barcelona
pluton, as of now, proves the existence of a zoned pattem of
distribution of mineralized quartz veins in the migmatite gneis-
ses and suggests its origin due to the trend of emplacement, in
the Lages Pintadas Aquamarine Gem Province.
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Agem province is defined as a structural domain with a dis-

tinct lithological sequence hosting a mineralised system with a

definite paragenetic association characterised by a single gem
(Rao, 1998). Eight-gem aquamarine pegmatites are visited and

studied by the authors located between Acari (RN) and São José

do Sabuji (PB). They are Fazenda Belém in the N passing throu-
gh Sítio do Meio (I & 11), Canoas, Pitombéira, Várzea do Serro-

te and Papagáio (I & 11)in the S. Theyare ali geologically in the

NeoProterozoic Serido Schists, with occasional feldspathisati-

on resulting in porphyritic schists, and rare intercalations ofbands

of metabasites. Structurally this packet is squeezed between pa-

ragneisses forming an elongated synform of about 80 km narro-

wed in N, widening and abruptly terminating in the S. Few, small

rounded hillocks of Brasiliano granitic plutons are recorded

mostly in the W part and the Acarí granite in the E. The pegma-

tites are granitic, located in low topography in degraded and

denuded schistose terrains, and are apparently horizontalised due

to local displacements. They are small (max: 50 m x 15 m x 10

m in the mines), partially zoned only with distinct veins of quartz

and bands ofK-feldspar. Mineral paragenesis is poor, represen-

ted by: quartz (colourless, grey, rose), K-feldspar (light rose to

light brick brown and as blocks of metric dimensions), biotite

(common, as flakes and thin books), muscovite (infrequent, as

thin flakes), schorl and elbaite crystals oftourmaline, and opa-
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que beryl. Biotite and rose quartz are characteristic. Aquamari-
nes «20 mm; 1OB, 8/1 Munsell values: Arem, 1987) are obtai-
ned, independently and as the nucleus of opaque blue beryl stu-
dded in colourless vein and smoky quartzo The gems noted in
the vein quartz are usually well developed, transparent and at-
tain good sizes.

The affiliation of silica through the three varieties of quartz
and the more frequent growth of gems in this environment, indi-
cate this as an exploration guide (Rao. 2002). The formation of
aquamarine along the nucleus ofblue opaque beryl represents a
later phase complex mechanism ofhydro-dynamics and of fluid
circulation (Ricca & Berger, 1996) along the channel structure
ofberyl. The substitution and/or liberation of chemical elements,
leaving a trail of fluid inclusions (non-energetic, volume only
interaction: bottle modeloBarton, 1986), possibly led to transpa-
rency. Beryl has evolved in two generations, the second being
the aquamarine gem variety. The Brasiliano plutons, revealed in
recent works (Nascimento et ai, 2000) shows that here they are
porphyritic K-calc-alkaline, are possibly responsible for the peg-
matite emplacements along the weak zones in the schistose sys-
tems. These lithological, paragenetic, and genetic aspects are
direct exploration guides that characterise the Serrotes do Meio

as anAquamarine Gem Province, wherein other pegmatites could
be hosting such gems. The demarcation of similar provinces is
promising, both in the E and W of the same, in the schistose
zones within such a geological framework.

#Contribution Gems 29 A of Rao S Ideas Bank. References
are available with authors.
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o GRANITO ARIPUANÃ: DATAÇÃO U-PB (SHRIMP) E IMPLICAÇÕES METALOGENÉTICAS
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o Granito Aripuanã, também conhecido como Granito Rio
Branco, localiza-se no NW do Mato Grosso, a NNW do Graben
de Dardanelos, constitui um stock com diâmetro aproximado de
20 Km. Outros corpos que afloram na borda N da Bacia dos
CaiabisIDardanelos podem estar associados, uma vez que apre-
sentam características composicionais, assinatura geofisica e
modo de ocorrência similares. Na região dominam as rochas do
Grupo Roosevelt, conjunto metavulcano-sedimentar constituí-
do na sua porção basal por dacitos e riolitos com tufos subordi-
nados, ignimbritos e conglomerados vulcanoclásticos na porção
intermediária e metatufos e metargilitos interdigitados com me-
tacherts e formações ferríferas na parte superíor, além de impor-
tante plutonismo sin-vulcânico representado por titanita-anfibó-
lio-biotita metamonzogranitos equigranulares a porfiríticos de
características subvulcânicas. Datações pelo método U-Pb em
zircão (SHRIMP) forneceram idades de 1755 :!: 5 Ma para o
rnonzogranito e 1762 :!: 6 Ma para o metadacito. Em discordân-
cia angular e erosiva sobrepõem-se conglomerados e arenitos
arcosianos da Formação Dardanelos. Regionalmente as macro-
estruturas obedecem a uma direção dominante NW-SE a EW
com mergulhos que variam de 40 a 70° para NNE.

O Granito Aripuanã possui uma fácies dominante de sieno-
granitos porfiríticos de granulação grossa, onde fenocristais eu-
édricos de feldspato alcalino pertítico estão dispersos numa
matriz grossa de quartzo, plagioclásio, biotita e titanita, apre-
sentando também fácies microporfiríticas a pórfiras, o que lhe
confere características de posicionamento crustal em níveis ra-
sos. São rochas estruturalmente isotrópicas com incipiente tex-
tura de fluxo magmático, de posicionamento intrusivo na unida-

de metavulcano-sedimentar deformada. Veios, apófises graníti-
cas, feições stockworks, além de zonas de forte brechação hi-
drotermal são encontradas no interior da seqüência metavulca-
no-sedimentar encaixante. Extensas cristas de quartzo leitoso
juntamente com epidotização, cloritização e sericitização das
rochas encaixantes são outras evidências do hidrotermalismo
provocado pelo Granito Aripuanã. Recentes datações U-Pb em
zircão (SHRIMP) e Pb-Pb forneceram idades de cristalização
de 1537 +/-7 Ma e 1546 +/- 5 Ma, respectivamente, reforçando
os dados de campo que indicavam a sua relação de intrusão na~
rochas metavulcano-sedimentares, permitindo também posicio-
nar o principal evento deformacional de dimensões regionais no
período 1755-1537 Ma. A mineralização nas imediações do Gra-
nito Aripuanã e nas rochas metavulcano-sedimentares do Grupo
Roosevelt inclui Au livre nos aluviões, sulfetos de Pb e Zn em
gossans e nas zonas enriquecidas da interfácie sulfeto/óxido na
base da seqüência metavulcano-sedimentar. Além destas ocor-
rências existem ainda minerais de sulfeto de cobre e ouro em
zonas de brecha e stockwork e anomalias locais de molibdenita.
Esta associação de minérios polimetálicos pode ser classificada
como do tipo VMS, permitindo, entretanto, interpreta-Ias tam-
bém como acumulações associadas a modelos de substituição
hidrotermal epizonal onde a remobilização e deposição do mi-
nério deu-se pela ação de fluidos hidrotermais provenientes da
intrusão do Granito Aripuanã. O reconhecimento destas evidên-
cias geológicas, mesmo que de forma preliminar, é de extrema
importância para o contexto metalogenético da região, uma vez
que ocorrem outros corpos de granito com estas características
no noroeste do MT.
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PLÚTON SARARÉ: UMA ANÁLISE PRELIMINAR DAS FÁCIES PETROGRÁFICAS -
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A área pesquisada está localizada a cerca de 60 km ao norte da
cidade de Pontes e Lacerda-MT, tendo sido nela identificadas qua-
tro unidades litoestratigráficas pertencentes ao Cráton Amazônico,
correspondendo, por ordem cronológica à Associação Gnáissico-
Migmatítica, ao Tonalito Sapé, ao Gnaisse Anhanguera e ao Grani-
to Sararé. O Plúton Sararé exibe contatos nitidamente intrusivos
com as unidades mais antigas, exeto com o Gnaisse Anhanguera
que pode ser tectônico. O Plúton Sararé representa um magmatis-

mo crustal, peraluminoso que resultou em rochas monzograníticas
equigranulares, de granulação dominantemente média, constituin-

do um corpo de formato alongado na direção NNW, seccionado e
deslocado por ffaturas e falhas regionais transcorrentes de direção
NE-SW e por duas falhas normais com direção N-S e mergulhos
médios de 40 a 50" NNE, com aproximadamente 20 a 30 m de
espessura. Foram identificadas três fácies petrográficas através de
mapeamento faciológico realizado na escala I: 100.000 e de estu-
dos petrográficos, individualizadas por contatos transicionais.1.
Fácies monzogranítica equigranular média rósea. É tipicamente
um haplogranito, com até 3% de máficos, de coloração rosa-clara,
que ocorre predominantemente nas porções norte e central do cor-
po, exibindo estrutura isotrópica. É constituído por cristais de mi-

croclina, quartzo, plagioclásio geralmente alterado, abundantes pla-
cas de muscovita de origens primária e secundária e, mais rara-
mente, biotita. 2. Fácies monzogranítica equigranular média-grossa

avermelhada. Aparece na porção sul do corpo e é constituída basi-
camente pelos mesmos constituintes minerais da fácies anterior e
se diferencia, por apresentar uma granulação, nitidamente, mais
grossa, exibir coloração mais averrnelhada e possuir uma maior
quantidade de máficos, representados principalmente por biotita que
perfazem 5 a 10% do volume da rocha e raras titanitas. 3. Fácies

granodiorítica inequigranular média cinza-clara. Esta fácies apa-
rece apenas na porção ocidental da área, aflorando sob a forma de
lajedos e blocos de cor cinza-claros. Exibe aglomerados de máficos
centimétricos, constituídos por biotitas ripiformes e cristais xeno-
mórficos de granada. O quartzo tem forma anédrica a subédrica, o
feldspato alcalino é representado por cristais de mesopertita, o pla-
gioclásio é subédrico a euédrico, ocorrendo geralmente saussuriti-
zado.

Estes dados preliminares permitem concluir que o plúton é
caracterizado por granitóides peraluminosos, epizonais, do Tipo
S e/ou da Série Imenita originados inicialmente por fases mag-
máticas com assinaturas mineralógicas distintas, sugerindo por-
tanto, que a fase inicial de composição granodiorítica se com-
portaria como um impulso diferenciado do magmatismo inicial,
gerados em níveis crustais mais profundos, seguido pelos pro-
cessos de fusão da crosta superior com fracionamento magmáti-
co e contaminação crustal intensa, característico de ambiente
geodinãmico de colisão continental.

MECANISMOS INTRUSIVOS E ESTRUTURAÇÃO INTERNA DE GRANITÓIDES PÓS-COLlSIONAIS DA FAIXA
BRASíLlA - SERRAS DO IMPERTINENTE E BOCAl NA

Daniel Russo/' 2, Ruth G. Gonzaga1.2, Cristina Wiedeman3.4 e Silvia R. de Medeiros1.2
/ Instituto de Geociências IG/UNB - Campus Univ. Darcy Ribeiro - 70910-900, Brasília, D.F.
2 bolsista do CNPq ou PIBIC, 4 bolsista CAPES
3 Dep. Geologia do IGEO/UFRJ, Ilha do Fundão, 21 949-900, R.J.

Os Granitóides das Serras do Impertinente e da Bocaina, em
Goiás, conhecidos da literatura como Intrusão da Serra do Imperti-
nente ou granitos (I) e (2) da Serra do Impertinente (Pimentel et aI.
1999), foram mapeados, nos últimos anos, em escala 1:50.000, lo-
calmentel:25.000. Dez litofácies diferentes foram reconhecidas e
descritas macro e microscopicamente. Trata-se de um conjunto íg-
neo de mais de 1300 km2em área aflorante, de estruturação interna
complexa, em estágios múltiplos. O primeiro corresponde à intru-

são de espessos sills de direção geral N-S, espremidos e alojados ao
longo de zonas de cisalhamento dúctil e/ou da foliação metamórfi-

ca regional. Esse magrnatismo é predominantemente monzograní-
tico, gradando localmente de gabro acamadado a diorito com inter-
calações de granito. Enclaves microgranulares são frequentes e as
texturas variam de porfirítica a equigranular fina a grossa, local-
mente Rapakivi. O granito correspondente a esse estágio, granito
(I), foi datado em 580 Ma (Pimentel et aI.1999).

O segundo estágio é constituído por uma estrutura de tendên-
cia bidimensional circular, correspondente a um pluton zonado
de monzogranito a titanita, zircão, allanita, apatita e biotita, de cor
rosa e textura porfirítica, predominantemente de tipo Rapakivi/
Antirapakivi. Fácies mais finos, também de composição monzo-
granítica, interdigitados aos granitos mais grossos, foram mapea-

dos no bordo NINE e na parte central do bordo leste. Enxames de
enclaves microgranulares, de composição contrastante, tamanho
podendo chegar a I m de eixo maior e em diferentes estágios de
mistura com o granito são comuns na região de borda desse con-
junto, que intrude as rochas do primeiro estágio.

O terceiro estágio intrusivo corresponde à maior extensão
do magmatismo: um batólito predominantemente de sienogra-
nito vermelho de grão grosso, localmente equigranular e com
textura local Rapakivi, caracterizado como granito (2) por Pi-
mente I et al.(1999) e datado em 480 Ma.. Também esse conjun-
to de granitos se apresenta zonado, com um fácies de grão mais
fino, porfiritico, em contatos interdigitados com o granito de
grão grosso a biotita, fluorita, apatita, titanita e zircão. Apresen-
ta estruturas de plumas térmicas e parece ser formado por stocks
e plutons coalescentes. Seus contatos com as litologias encai-
xantes podem ser bruscos ou gradativos. Quando bruscos pre-
dominam contatos de falha ou mecanismos de intrusão lit par
lit, onde o espaço intrusivo é conquistado ao longo de regiões de
menor resistência nas encaixantes. Quando gradativos, o que é
o caso do bordo sul da Serra do Impertinente, uma zona de mig-
matização pouco intensa acompanha a intrusão de veios de quart-
zo nas litologias encaixantes. A expressiva remobilização de
quartzo parece ser concomitante às ocorrências auríferas, co-
nhecidas ao longo do Rio Claro, nesse bordo sul.

Como rocha ornamental o último conjunto é conhecido por
Vermelho Brasília, atualmente em lavra altamente predatória. A
partir do mapeamento detalhado pretendemos também contri-
buir para que, futuramente, a exploração venha a unir viabilida-
de econômica e preservação ambiental.
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o magmatismo alcalino-potássico paleoproterozóico no Bra-
sil é representado por corpos sieníticos e monzoníticos satura-
dos em sílica, de idade entre 2,05 e 2, I Ga, localizados no inte-
rior de cinturões móveis transamazônicos. A grande maioria des-
tes corpos encontra-se no Estado da Bahia, sendo que até então
a única ocorrência de magmatismo alcalino-potássico paleopro-
terozóico fora do território baiano, era os sienitos de Piranga,
que estão localizados no extremo sudoeste do Craton do São
Francisco (CSF), no Estado de Minas Gerais.

Estudos recentes evidenciaram que este magmatismo é igual-
mente presente nordeste do Estado de Minas Gerais, sendo re-
presentado pelos maciços do Estreito e de Canabrava. O Maciço
do Estreito (ME) localiza-se no estremo SW do Estado da Bahia
e NE de Minas Gerais. As rochas do ME no território baiano já
foram muito bem estudadas, todavia as rochas do ME localiza-
das no território mineiro não tinham sido efetivamente delimita-
das, nem muito menos caracterizadas. Integrando os dados obti-
dos, observa-se que o ME é um corpo de forma alongada no
sentido norte-sul, geometria sigmoidal, com aproximadamente
510 km2 de área aflorante e 75 km de comprimento, sendo que
40 km contidos no território mineiro. Elas são intrusivas em nas
rochas arqueanas polideformadas do embasamento do Craton
do São Francisco. O ME é constituído essencialmente por ro-
chas sieníticas, monzoníticas e graníticas, de natureza alcalino-
potássica, metaluminosa, enriquecidas em Ba, Sr, K, P

2
O

5
e ETRL

e com baixos conteúdos de Ti, Nb e y.

Nesta mesma pesquisa, foi possível identificar o Maciço de

Canabrava (MCB), localizado 4 km a leste da cidade de Espino-

sa, completamente contido no território mineiro. O MCB rece-

beu o nome de Canabrava pois seus melhores afloramentos ocor-

rem nas imediações do povoado homônimo. Este maciço tem

60 km2 de área aflorante, 17 km de comprimento, e semelhante

ao ME é intrusivo nas rochas arqueanas do embasamento do
CSF, possui forma alongada, contatos essencialmente controla-

dos por falhas, sendo constituído principalmente por rochas sie-

níticas e monzoníticas, com termos graníticos de forma subor-

dinada.

Estudos geocronológicos efetuados em monocristais de zir-

cão pertencentes a duas amostras do ME, uma localizada na par-

te norte do maciço (Estado da Bahia) e outra na parte sul (Esta-

do de Minas Gerais),forneceramas idades Pb-Pb de 2041 :!: 2
Ma e 2031 :!: 8 Ma, respectivamente. Estas idades se superpõem,
são transamazônicas e interpretadas como a idade de colocação
do ME. O MCB ainda não possui idade absoluta, todavia as
similaridades petrográficas, geológicas e estruturais deste maci-
ço, quando comparadas com as do ME, suportam que estes dois
corpos são temporalmente correlacionáveis. Desta forma, tem-
se que o ME e o MCB são mais dois representantes do magma-
tismo alcalino-potássico paleoproterozóico. (Contribuição nú-
mero 134 do GPA-UFBA).

POTENCIALlDADE METALOGENÉTICA DOS LAMPRÓFIROS DO RIO DE JANEIRO

F. V. Santos; S. C. Valente
Grupo de Estudos em Petrologia (GEP/CNPq), UFR-RJ (fabio_vlad@uol.com.br,. sergio@ufrrj.br)

Neste trabalho são apresentados dados de campo, petro-
gráficos e mineragráficos dos lamprófiros explotados como
brita na pedreira Santo Antônio (ESAM), município de Nova
Iguaçu-RJ. No campo os lamprófiros da ESAM apresentam
fluorita, carbonatos e sulfetos. Os minerais opacos são repre-
sentados por pirita, magnetita e calcopirita. Essas fases vari-
am de euédricas a anédricas, têm granulom~tria fina a média
(até I ,5mm) e estão disseminadas. Textura glomeroporfirítica
é também observada. Grãos de magnetita, por vezes oxidados,
são mais euédricos, e predominam em relação à pirita e à cal-
copirita. Em geral, a pirita ocorre como fenocristais e pode.
estar limonitizada. A calcopirita é anédrica e ocorre como fase
acessória, indicando baixo teor de cobre da rocha. Relações

texturais entre minerais opacos e silicatos são observadas.
Nestes casos, os opacos são anédricos e intersticiais, enquanto
que os silicatos são subédricos. Essas relações sugerem que
magnetita e pirita podem ser tardias. Há fases opacas de textu-
ras euédricas a subédricas inclusas em silicatos, sugerindo cris-
talização pretérita aos últimos. Cristalização de pirita e carbo-
nato euédricos (metassomáticos) na rocha encaixante são co-
muns, bem como carbonatos e fluorita em amígdalas e/ou como
fases secundárias. Lamprófiros da ESAM não mostram evi-
dência de associação mineral com metais nobres. Igualmente,
a associação com diamantes não foi constatada. A predomi-
nância de pirita metassomática indica grande emissão de en-
xofre para a rocha encabronte.
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ESTUDO PETROGRÁFICO E ESTRUTURAL DE ROCHAS GRANíTICAS DA REGIÃO DE NOVO
REPARTIMENTO . PACAJÁ - ANAPU, ESTADO DO PARÁ.

Márcia Cristina da Cruz Santos/ (marciacruzsantos@Zipmail.com.br), Carlos Eduardo de Mesquita Barrosl.2 (cadu@ufpa.br)
/ Universidade Federal do Pará, Centro de Geociências, Grupo de Pesquisa Petrologia de Granitóides. 2 Departamento de

geoquímica e Petrologia.

A região estudada está localizada na Rodovia Transamazô-
nica entre as cidades de Belo Monte e Novo Repartimento, situ-
ada a norte da Serra dos Carajás, nas proximidades dos limites
das províncias Amazônia Central e Maroni-Itacaiúnas. Neste tra-
balho são feitas aa caracterizações preliminares das feições pe-
trográficas, texturais e estruturais de rochas graníticas desta re-
gião, que se encontra ainda carente de informações geológicas e
geocronológicas.

Ao longo de todo o percurso foram encontradas abundantes
rochas granitóides, as quais variam lateralmente em termos de
composição, mineralogia e intensidade de efeitos deformacio-
nais. Apresentam em geral coloração cinza claro, com variações
locais para rosa claro ou cinza rosado claro. A granulação geral-
mente é média, porém também são observadas rochas hetero-
granulares a porfiríticas de granulação grossa. As rochas em geral
apresentam textura granular e as feições deformacionais são
notadas tanto em escala meso quanto microscópicas. As compo-
sições predominantes são de natureza granodiorítica e monzo-
granítica, embora variações tonalíticas, sienograníticas, quart-
zo-monzodioríticas e quartzo-monzoníticas sejam também en-
contradas. Alguns destes tipos petrográficos são subdivididos
de acordo com a porcentagem de minerais ferromagnesianos.

As rochas possuem direções estruturais coerentes ao longo

de quilômetros, constituindo uma grande faixa desenhada por
foliações homogêneas, contínuas e penetrativas na escala regio-
nal, que obedecem duas direções principais, N600W e N80°W.
De acordo com a intensidade de deformação as rochas foram
caracterizadas como protomilonitos, milonitos e ultramilonitos
com diferentes mecanismos de deformação notados macro e
microscopicamente. São rochas pouco foliadas a fortemente fo-
liadas desenvolvendo estruturas do tipo augen em ortognaisses.
As microestruturas são desenvolvidas por orientação de mine-
rais primários, deformações plásticas (extinção ondulante, kink
band no feldspato e mica), subgrãos/novos grãos, ribbons de
quartzo recristalizado, textura em manto e núcleo.

Macambira et a!. 2001 datou uma amostra, coletada a cerca
de 9 km a oeste de Novo Repartimento, pelo método de evapora-
ção de Pb em zircão. A idade média calculada foi de 2076i:6 Ma
(2 sigmas), interpretada como aquela de colocação do granitóide.

Pelos dados levantados, as rochas estudadas devem repre-
sentar um volume expressivo de rochas cogenéticas colocadas
em um episódio de magmatismo granítico acompanhado de com-
pressão ocorrido há 2076i:6 Ma. A comparação com rochas si-
milares às que ocorrem na parte norte da Província Maroni-Ita-
caiúnas ou Transamazônica, na Guiana Francesa, permite corre-
lacioná-Ias com um evento do final do Transamazônico.

GEOLOGIA, GEOQuíMICA E GEOCRONOLOGIA DO GRANITO SERRA DO RABO, PRovíNCIA MINERAL DE
CARAJÁS.

Alex Souza Sardinha/ & Carlos Eduardo de Mesquita Barros/' 2

/Universidade Federal do Pará, Centro de Geociências, Grupo de Pesquisa Petrologia de Granitóides
(alexsardinha@mac.com). /,2 Departamento de Geoquímica e Petrologia (barros@ufpa.br)

o Granito Serra do Rabo (GSR) localiza-se no sudeste do
Estado do Pará, a sul do Município de Curionópolis, nas proxi-
midades da extremidade leste da Falha Carajás. Dois stocks alon-
gados aproximadamente na direção E-W, concordantes com as
estruturas regionais, constituem este granito.

Rochas metabásicas e metassedimentares formam as rochas
encaixantes do GSR. As primeiras foram separadas em rochas:
com textura ígnea preservada, com textura transicional e folia-
das. Enquanto que, as outras são formações ferríferas, mica-xis-
tos paraderivados, metapelitos e metarenitos. Localmente veios
preenchidos, principalmente, por anfibólio ocorrem nas rochas
metabásicas.

O GSR ao intrudir rochas metavulcano-sedimentares pro-
moveu metamorfismo de contato (alta temperatura / baixa pres-
são). A soma de esforços de inchamento dos stocks com os es-
forços compres sivos regionais favoreceu o desenvolvimento lo-
calizado de uma xistosidade na auréola.

O GSR é formado por leucomicroclínio granito (LMcG),
hornblenda-microclínio granito (HMcG), biotita-hornblen-
da-microclínio granito (BHMcG) e hornblenda sienograni-
to (HS), e subordinados mobilizados aplíticos (MA). Estas
rochas têm granulação média a grossa, coloração rosa-acin-
zentado e textura fanerítica, granular e hipidiomórfica e, por
vezes, ocorrem texturas micrográficas. Os minerais acessó-
rios são representados por opacos, apatita, zircão, alanita e,

raramente, piroxênio. Os minerais secundários são repre-
sentados por albita chess-board, sericita, argilo-minerais,
opacos, titanita, biotita, stilpnomelano, epidoto e, raramen-
te, clorita.

As rochas do GSR ora apresentam estrutura isotrópica, ora
uma foliação (S) contínua (E-W/subvertical), levemente anas-
tomosada e marcada pela orientação preferencial dos grãos de
quartzo e dos minerais máficos. Localmente ocorrem bandas
miloníticas/ultramiloníticas (Sim)de espessuras métricas a deci-
métricas e concordantes à foliação SI' A foliação SI se desenvol-
veu em temperaturas maiores que aquelas reinantes durante a
formação da Sim'O aumento da deformação em regime de tem-
peratura decrescente indica a natureza sintectônica do GSR.

Uma datação, realizada pelo método U-Pb em zircão, forne-
ceu uma idade de 2743 :f::1,6 Ma, que foi interpretada como
sendo a idade de cristalização dos cristais de zircão e de coloca-
ção e deformação do GSR.

O GSR apresenta teores relativamente elevados de SiOz'KzO
e Na20; altas razões FeO*/(FeO* + MgO), e altas concentra-
ções de Zr, Ba, Nb, Ga e terras raras. A assinatura do GSR é
alcalina metaluminosa, comparável à assinatura dos granitos do
tipo-A, Az' ALK-3. A origem do magma do GSR poderia ser
explicada pela fusão parcial de rochas crustais, em niveis relati-
vamente rasos (P = 4 kbar), tais como metagranitóides cálcico-
alcalinos a temperaturas proximas a 900°C
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PARTIAL DISSOLUTION OF MAGMATIC EPIDOTE IN GRANITOIDS AND MAGMA TRANSPORT RATES:
EXAMPLES FROM NORTHEAST BRAZIL

A.N. Sial; V.P. Ferreira
NEG-LABISE, Dept. of Geology, UFPE, c.P. 7852, Recife, 50732-970, Brazil

The combination of experiments on epidote dissolution kine-
tics and on its stability in granitic melts suggest that magmatic
epidote (mEp) can be a useful tool in estimating intrusion condi ti-
ons, such as crystallization depth, fOz and upward transport rate
of the melt. In this study, magma transport rates was estimated
using the following approach: (I) mEp grains were identified
based on their moI. % Ps.; highly corroded subhedral grains, parti-
ally shielded by plagioclase, biotite or K-feldspar, were chosen;
(2) original shape of corroded grains was inferred and maximum

dissolution zone width, measured; (3) time for corrosion was esti-
mated by using the minimum apparent diffusion coefficient (Si,
AI, Ca and Fe) (5 x 1O.17mz.s-l)between tonalitic magrna and epi-
dote at 750°C, and by considering the measured average size of
area of dissolved epidote; (4) depth ofhost magma emplacement.
The rate of magrna transport is the ratio ofthe route length (di-
fference between the emplacement depth and depth at which pla-
gioclase and mEp coexist, that is, 10 kbar for tonalitic compositi-
ons), and the average time required for corrosion of epidote expo-
sed to the host granitic melt. Difficulties in this approach are: (a)
determination ofthe route length ofmagrna transport; (b) use of
appropriate diffusion coefficient for each magrna composition,
and (c) bias in the measured mEp grain population by ignoring
mEp anhedral grains. Despite this, the method provides a rough
idea of the rate of upward magrna transport which allows to infer
whether the main transport was by dikes or diapirs.

Eleven mEp-bearing (high K) calc-alkalic granitoids from four

different terranes, NE Brazil, were selected in this study. Highly
corroded subhedral mEp grains are generally 0.5 to 1.5 mm in
length and are found in different textural relationships with plagi-
oclase, biotite, hornblende and K-feldspar. The composition of
mEp varies with the host or juxtaposed mineral, and it falls into
two groups: PS20.Z4and PS27.30,When included in plagioclase, mEp
rims are -Ps20; if mEp is rimmed by biotite, PS21.23,and when mEp
surrounds allanite cores, PSZ5.Z7'Ernplacement P ofthese plutons
range from 3.5 to 8.5 kbar and ternperatures from 650 to 800°C.
In ali plutons, mEp was transported upward at rates <200Om.year

" with dissolution time being <35 years. When in contact with
microcline, mEp is less corroded than when it is in contact withl
hosted by plagioclase. In the São Rafael pluton (Seridó terrane),
mEp was transported upward at -1200 m.yearl with average dis-
solution time of -15 years. Within the three plutons examined in
the Cachoeirinha-Salgueiro terrane, rnEp underwent corrosion
during 15-35 years and were transported upward at 450-1300
m.yearl. A similar behavior was observed for the mEp studied
from the six plutons in the Alto Pajeú terrane indicating variable
rates ofupward rise (650-1050 m.yearl) and the time of dissolu-
tion (10-25 years). Finally, in the Gloria Norte pluton (Macururé
terrane), the grains were transported rnuch faster (-1800m. yearl)
with less mEp dissolution time (-10 years). Plutons usually dis-
play elongate shape suggesting transport by dikes and, in a few
cases, seem to be low-P inflation products of dike-transported
magma.

CARACTERíSTICAS GEOLÓGICAS E QUíMICAS DO DEPÓSITO DE ESMERALDA DE MONTE SANTO -TO

Mauricio Alan de Meio Soares - CPGGIUFPa - mauricioalan@hotmail.com
Basile Kotschoubey - DGPIUFPa - basile@u.fPa.br

o depósito de esmeralda de Monte Santo está localizado
nas proximidades do município homônimo, na porção centro-
oeste do estado do Tocantins, e está inserido na parte sul do
Cinturão Araguaia. Na área mineralizada, o embasamento é
constituído possivelmente pela seqüência metavulcanossedi-
mentar Rio do Coco de idade arqueana, enquanto que as ro-
chas supracrustais são fundamentalmente biotita xistos e quart-
zitos do Grupo Estrondo do Neoproterozóico altamente defor-
mados. Ocorrem ainda na área nefelina-sienito gnaisses da Suíte
Monte Santo (cerca de 1 Ma) e rochas graníticas e pegmatitos
da Suíte Intrusiva Santa Luzia alojados nas demais formações
no final do ciclo Brasiliano. Esmeralda encontra-se essencial-
mente em veios pegmatíticos, micropegmatíticos e aplíticos
que cortam anfibolitos pertencentes à seqüência Rio do Coco,
bem como em biotititos que marcam o contato entre os veios e
essas rochas máficas. Os principais métodos utilizados nas in-
vestigações foram a microscopia óptica, difratometria de rai-
os-x, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise
química.

Os anfibolitos são compostos essencialmente de hornblen-
da e de plagioclásio subordinado. Os minerais de alteração hi-
drotermal - biotita, actinolita, quartzo, epidoto, zoisita, clino-
zoisita, clorita, sulfetos e carbonato - ocorrem em quantidades
variáveis. Essas rochas apresentam altos teores de Cr (até 2000
ppm) e traços significativos de Ni (até 260 ppm) e de S (até 420
ppm). Os biotititos compõem-se principalmente de biotita (até
65% da rocha), hornblenda e plagioclásio. Contém elevadas con-
centrações de Cr (até 1800 ppm), Ni (até 390 ppm), Zn (até 330
ppm), Be (até 72 ppm), Li (até 17 ppm) e S (até 900 ppm).

Nos veios pegmatíticos o principal mineral é a albita, e em

menores proporções ocorrem quartzo, K-feldspato, biotita e mus-
covita. Os aplitos compõem-se basicamente de albita, K-felds-
pato e biotita, sendo granada, zircão e sulfetos os principais mi-
nerais secundários. Em termos de elementos traços destacam-se
Be (3 ppm), Zr(até 880 ppm), Nb (até 215 ppm). A esmeralda se
apresenta em cristais prismáticos, milimétricos a centimétricos,
nos quais abundantes fraturas encontram-se preenchidas por
calcita e quartzo. A este último está por vezes associada synke-
sita, carbonato de Ce e Nd.

A estreita associação da esmeralda com veios pegmatíticos
e com anfibolitos sugere que a mineralização foi gerada através
da reação entre um magma granítico residual rico em compos-
tos voláteis, contendo traços de Be e Li, e rochas máficas enri-
quecidas em Cr e Fe. A cristalização dos veios pegmatíticos e a
formação da esmeralda foram acompanhadas por um metasso-
matismo potássico que afetou os anfibolitos encaixantes, pro-
movendo a formação dos biotititos. A desestabilização por flui-
dos hidrotermais da hornblenda e do plagioclásio original resul-
tou em liberação de Ca, promovendo a formação de actinolita e
albita, e em cloritização, epidotização e carbonatação. Conco-
mitantemente, um metassomatismo sódico levou à substituição
de parte do K-feldspato por albita, causando a albitização parci-
al dos veios.

A esmeralda do depósito de Monte Santo foi gerada em con-
dições comparáveis às de formação dos depósitos do tipo clássi-
co. O Be teria sido fornecido por um magma granítico residual
enriquecido em fluidos relacionado à Suíte Santa Luzia, enquanto
os elementos cromóforos Cr e Fe tiveram como fonte anfiboli-
tos apresentando teores anômalos de cromo, possivelmente per-
tencentes à seqüência Rio do Coco.
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o SISTEMA VULCANO-PLUTÔNICO ESTANíFERO DE BOM FUTURO (RO)

Valmir da Silva Souza(l) e Nilson Francisquini Botelho!2!
IDepartamento de Geologia da Universidade do Amazonas e doutorando junto ao Instituto de Geociências da Universidade de
Brasília, e-mail:vdss@unb.br
2Instituto de Geociências da Universidade de Brasília, e-mail:nilsonjb@unb.br

o depósito de estanho do Bom Futuro, localizado na região
central de Rondônia, é um sistema do tipo vulcano-plutônico en-
caixado em gnaisses, anfibolitos e xistos do Complexo Jamari, re-
presentantes do embasamento polimetamórfico regional do Paieo-
proterozóico. O sistema vulcânico ocupa a área central do depósito,
denominada Serra do Bom Futuro, local onde ocorrem brechas po-
limíticas de natureza vulcânica, plutônica e hidrotermal, além de
diques de albita granito, riolitos, traquidacitos e pegmatitos. A cas-

siterita está associada a um conjunto anelar de veios de quartzo-
topázio que mergulha entre 30" e 500 ao redor do sistema vulcânico.
O sistema plutônico está a cerca de 500 m a nordeste da Serra do
Bom Futuro, onde ocorre um stock granítico denominado Palan-
queta, o qual é constituído por um biotita granito equigranular, um

biotita granito fino a porfiritico e um albita granito contendo zonas
de greisens a cassiterita e wolftamita. Entretanto, a maior concen-
tração de cassiterita está nos aluviões, associada a um complexo
sistema entrelaçado de pequenos leques aluviais distribuídos, prin-
cipalmente, ao redor do sistema vulcânico Bom Futuro.

O conjunto de veios e zonas greisens está relacionado ao alo-
jamento dos últimos diferenciados graníticos, representados pelo
albita granito que aparece como diques dentro do sistema vulcâ-
nico Bom Futuro e como plug dentro do sistema plutônico Palan-
queta. Este magma residual, rico em voláteis (F, Cl, HP) e ele-
mentos incompatíveis (Sn, W, Rb, Li), foi alojado a baixa profun-
didade e exercendo forte pressão sob a cúpula granítica. O mag-
ma residual ao entrar em contato com águas subsuperficiais, ele-
va o ponto critico da água dando início ao processo freatomagmá-

tico. Tal processo favorece o súbito e violento relaxamento da
pressão acumulada, gerando brechas e fraturas radiais e anelares,
as quais são percoladas por fluidos hidrotermais, responsáveis pela
formação dos veios, e por pequenos volumes de magmas dentro e
ao redor das zonas de brechas, responsáveis pela formação dos
diques de albita granito, riolitos e traquiandesitos. Por outro lado,

se o magma residual é aprisionado na cúpula granítica, como no
caso do sistema Palanqueta, seus fluidos promovem alteração
metassomática do tipo greisenização, principalmente ao longo
dos contatos litológicos e zonas de falhas e fraturas.

Estudos de inclusões fluidas e espectroscopia Raman reve-
lam que os veios apresentam zonamento interno composicional e
microtermométrico. Nas bordas, o arranjo textural é do tipo sto-
ckscheider e os fluidos são de composição Hp-COz:!:CH4-NaCI,
com temperatura mínima de aprisionamento entre 4000 e 4350 C.
Na parte interna, a textura é equigranular e os fluidos são de com-
posição Hp-NaCI, com temperatura mínima de aprisionamento
entre 3250 e 355" C. Nos greisens, inclusive com observações di-
retas em inclusões fluidas de cassiterita, os fluidos são de compo-
sição Hp-COz-CH4:!:Nz-NaCI e a temperatura mínima de aprisi-
onamento é de 3550 a 4250 C. Estas informações microtermomé-
tricas e a natureza fisico-química dos fluidos permitem concluir
que, no depósito de estanho do Bom Futuro, a cassiterita formou-

se no intervalo mínimo de 3600 a 4300 C, a urna profundidade
entre I e 2 krn, correspondendo a uma pressão litosférica máxima
de Ikbar e uma pressão hidrostática mínima de 0,2 kbar, condi-
ções estas compatíveis com um ambiente do tipo subvulcânico.

O GRANITO SÃO VICENTE DA FAIXA DE DOBRAMENTOS PARAGUAI

Maria Zélia Aguiar de Sous..(I.JI; Alvaro Pizzato Quadrosll,Jl; Jayme Alfredo Dexheimer Leite1f.3}; Carfos J. FernandesI4,J!;
Francisco E. C. Pinho(l}; João B. de Matos(l,J!; Milene F. Figueiredo!J,5!,
(l)-Departamento de Recursos Minerais-UFMT, (2)-Departamento de Geologia Geral-UFMT, (3)-Cráton-Grupo de Pesquisas

em Evolução Crus tal e Metalogenia, (4)-Doutorando da UNB, (5)-Bolsista de Iniciação Científica CNPq/UFMT do Curso de
Geologia da UFMT.

O Granito São Vicente aflora a aproximadamente 60 krn a
Leste da cidade de Cuiabá-MT como um corpo de dimensões
batolíticas, intrudido em condições rasas, durante as fases finais
do Ciclo Brasiliano, produzindo uma auréola termo-metamórfi-
ca nos metassedimentos de baixo grau do Grupo Cuiabá da Fai-
xa Paraguai, Todo o maciço encontra-se cortado por veios e en-
xames de diques com espessuras variáveis e de composição, do-
minantemente, riolítica.

Do ponto de vista tectônico, foi verificada a presença de dois
eventos: um tangencial de baixo ângulo que está restrito às porções
centrais leste do maciço; e outro, mais importante e comum, do tipo
transcorrente, marcado por zonas de cisalhamento subverticais,
dúctil-rúptil, de direção N30-50W, as quais, quando impressas no
Grupo Cuiabá, resultam no aparecimento de veios auríferos.

O Granito São Vicente é constituído por litotipos de colora-
ção clara, variando entre rosa, cinza e branco; caracterizadas,
preferencialmente, como biotita-granitos, muscovita-biotita-gra-
nitos e haplogranitos. Do estudo de suas rochas ficaram eviden-
ciadas quatro fácies texturais importantes, a saber: I) fácies ine-
quigranular grossa, com megacristais de felspato alcalino; 2)
fácies porfirítica, de matriz fina a média, com fenocristais de
quartzo bipiramidal e feldspato alcalino pertítico; 3) fácies equi-
granular média a fina e 4) fácies pegmatítica. Excetuando-se

esta última, que predomina na borda leste do maciço, a distri-
buição destas fácies é algo irregular. Independentemente do tipo
faciológico, apresenta variação composicional restrita, monzo a
sienogranítica, coincidindo com o domínio dos Granitos Crus-
tais. De acordo com os feldspatos alcalinos pode ser caracteri-
zado, pela presença de pertitas e oligoclásio como fase isolada,
como graaito subsolvus. Quimicamente, o Granito São Vicente
é classificado como subalcalino, de caráter peraluminoso, rico
em SiOz, com teores variando num estreito intervalo, corres-
pondente a 73 e 80%; tendo sido caracterizado como do tipo S
ou ainda, como "granitóide peraluminoso portador de muscovi-
ta". O padrão de comportamento dos ETR's evidencia fraciona-
mento de ERTL para ETRP, padrão horizontalizado dos ETRP's
mostrando um enriquecimento de até 10 vezes o padrão condrí-
tico e anomalias negativas de Eu. Os elementos menores, quan-
do normalizados ao manto primitivo, evidenciam anomalias
positivas de Rb, Th e Nb e anomalias negativas de Ba, Sr e P,
definindo tendências coerentes com processos de diferenciação
envolvendo fracionamento, respectivamente, de biotita, plagio-
clásio e apatita. Em diagramas discriminantes de ambientes tec-
tônicos os pontos representativos das rochas do Granito São
Vicente coincidem com os ambientes Pós-orogênicos e no limi-
te dos campos de Granitos Intra-placa e Sin-colisionais.
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o MACiÇO GRANíTICO SANTA BÁRBARA, PRovíNCIA ESTANíFERA DE RONDÔNIA - PARTE I.
CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA E GEOQuíMICA

Irena Sparrenberger1, Jorge Silva Bettencourf
I, 2 - Universidade de São Paulo; I - sparrenb@usp.br, 2 - jsbetten@usp.br

o Maciço Granítico Santa Bárbara integra a Suíte Granitos
Últimos de Rondônia, que compreende rochas com idades entre
998 e 974 Ma e afinidade geoquímica com granitos intraplaca
do tipo A, intrusivas em embasamento de médio a alto grau me-
tamórfico de idades entre 1,75 e 1,43 Ga (Bettencourt et a!. 1999,
Payolla et aI. no prelo). Recentemente, a suíte foi subdividida
em três subgrupos (Leite Ir. et a!. 2000): precoce, de caráter
metaluminoso a levemente peraluminoso, tardio metaluminoso
a peralcalino e tardio peraluminoso, este hospedeiro da minera-
lização primária de Sn, W, Ta, Nb, Zn, Cu e Pb. O maciço ocorre
como um stock semicircular com cerca de 7 km de diâmetro,
localizado no Distrito Mineiro de Santa Bárbara, norte de Ron-
dônia. Apresenta três unidades magmáticas subsolvus: fácies
Serra do Cícero (fSC), fácies Serra Azul (fSA) e associação de
fácies Santa Bárbara (afSB). A fSC faz parte do subgrupo pre-
coce e compreende sienogranito rosa porfirítico de matriz fina
ou média, com textura viborgítica e caráter metaluminoso. A
fSA é composta por albita-microclínio granito rosa porfiróide
de matriz média e natureza peraluminosa. Duas fácies de
albita-microclínio granito de contato transicional fazem parte
da afSB: uma rosa porfirítica de matriz média com textura piter-
lítica (fSBm); e outra, restrita à porção superior da unidade, de
granito equigranular ou microporfirítico rosa-esbranquiçado a
branco, de matriz fina (fSBi), todos peralumínosos. As fácies
SA e SB são enquadradas no subgrupo tardio peraluminoso. Na
fSC pode ser reconhecido, raramente, oligoclásio, enquanto que
nas demais unidades o plagioclásio é de composição albítica.
Em todas elas, o mineral máfico presente é a siderofilita com
teores decrescentes de ferro e crescentes de lítio e flúor da fSC
para a afSB, e ocorrem fluorita e topázio magmáticos como mi-

nerais acessórios. Outras fases acessórias são a monazita, mais
abundante na fSC, o zircão, a xenotima (rara, na fSC), e a cassi-
terita (rara, na fSBm). Datações U-Pb por diluição isotópica em
monazita forneceram idades de 993:1:4,6 Ma e 989:1:13,0 Ma para
as fácies SC e SA, respectivamente. A datação U-Pb SHRIMP
em zircão da fSBf apontou uma idade média de cerca de 990
Ma, a despeito dos altos erros devidos à metamictização que
afeta boa parte dos cristais. Em todos as fácies, reconheceu-se a
participação de núcleos herdados com idades mínimas correla-
cionáveis à Suíte Intrusiva Santa Clara (1042 a 1096 Ma) e aos
orto e paragnaisses do embasamento (1335 Ma, 1617 a 1651
Ma, 1979 a 2067 Ma). As idades-modelo Sm-Nd T

DM
são cres-

centes da fSC (1711 Ma) para a fSA (1846 Ma) e a fSBf (2220
Ma), enquanto que os valores de ~d(T)são de -2,94, -3,69 e -
4,51, respectivamente. Os dados Sm-Nd das fácies SA e SBf
são anômalos e devem ser encarados com cautela, devido à pro-
vável influência do fracionamento precoce de monazita, da alte-
ração hidrotermal e da participação de componentes crustais
variados sobre o sistema isotópico. A mineralização estanífera
está hospedada na afSB, restrita a uma região de cerca de 500 x
150 m em planta, e ocorre associada a corpos de
topázio-siderofilita-quartzo greisens horizontais ou de baixo
mergulho, com grande extensão lateral e até 40 m de espessura,
configurando modelo de greisens acamados.
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O Maciço Granítico Santa Bárbara, cujas características gerais
estão descritas em Sparrenberger & Bettencourt (neste congresso),
apresenta, como tipo principal de mineralização estanífera, grei-
sens acamados (Sparrenberger & Bettencourt 2000). A unidade que
hospeda a mineralização é representada pela associação de fácies
Santa Bárbara (afSB), subdivídida em duas fácies transicionais: uma
de granito rosa porfirítico de matriz média com textura piterlítica
(fSBm); e outra, restrita à sua porção superior, formada por granito
equigranular ou microporfirítico rosa-esbranquiçado a branco, de
matriz fina (fSBi), onde são reconhecidos bolsões pegmatóides de
até 2 m de diâmetro compostos por quartzo, siderofilita e topázio,
estruturas estratificadas do tipo stockscheider, além de cavidades
miarolíticas e as texturas snowball e granofirica. Aumento do volu-
me de albita, dos teores de lítio e flúor na siderofilita, e enriqueci-
mento em Y e ETR nos granitos da fSBf relativamente aos da fSBm
também diferenciam essas fácies. Ambas são peraluminosas e clas-
sificadas como albita-microclínio granito. A alteração hidrotermal
que afeta essas rochas é subdividida nos estilos pervasivo e perva-
sivo fissural. O primeiro tem como produtos os corpos de topázio-
siderofilita-quartzo greisens horizontais ou de baixo mergulho (grei-
sens acamados) com até 0,5% de cassiterita (greisenização I) e os
granitos albitizados salmão (feldspatização sódica 11),ambos espa-
cialmente associados e dispostos concordantemente, configurando
uma estratificação horizontal. Grosso modo, a região de ocorrência
da alteração pervasiva separa a fSBm, presente abaixo e no entorno
lateral da zona mineralizada, da fSBf, disposta acima dessa zona. A
alteração fissural, representada por greisenização 11,silicificação I,

fengitização, silicificação 11e argilização, compreende, como tipos
morfológicos, stockwork de veios de topázio-siderofilita-quartzo
greisen, veios de quartzo-cassiterita, veios de fengita, veios de quart-
zo estéreis e stockwork caulinítico, os dois primeiros tipos portado-
res de cassiterita. São predominantemente verticais e subverticais e
ocorrem alojados principalmente na fSBf. Dados isotópicos de oxi-
gênio preliminares apontam temperaturas da ordem de 570 e 500"C
para a gênese dos bolsões pegmatóides da fSBf e para os corpos
acamados de greisen, respectivamente. Para os veios de
quartzo-cassiterita, a temperatura de cristalização foi estimada em
cerca de 400°C. As composições isotópicas da água em equilíbrio
com os diversos hidrotermalitos (d'80H2o=3,8 a 10,4%0) situam-se
no intervalo composicional das águas magmáticas (Taylor 1986),
com exceção dos produtos de fengitização (d'80H2(}=-14,1%0)e sili-
cificação 11(d180 ,=0,6%0), que sugerem mistura com fluidos me-
teóricos. A minecilização estanífera está associada à alteração áci-
da (greisenização 1e 11),principalmente, e à silificação (I), e ocorre
tanto nos greisens acamados quanto nos veios de greisen e de
quartzo-cassiterita, tendo sido formada no intervalo térmico de 500
a 400°C.
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Na região sul-sudeste do Estado do Pará, na Província Mi-
neral de Carajás, ocorrem diversos maciços graníticos e corpos
de greisens a eles associados, reunidos sob a designação de Su-
íte Intrusiva Velho Guilherme. Tais maciços são portadores de
mineralizações de estanho e constituem parte da Província Esta-
nífera do Sul do Pará.

As rochas graníticas dos maciços Antônio Vicente, Velho
Guilherme, Mocambo, Benedita UbimlSul e Rio Xingu são ho-
loleucocráticas a leucocráticas, sieno a monzograníticas, com
tipos álcali-feldspato graníticos subordinados.

Dados geoquímicos de rocha total dos diferentes maciços da
suíte revelaram a sua natureza subalcalina, caráter metaluminoso
a peraluminoso, bem como afinidade tectonomagmática intra-placa
e uma grande semelhança com granitos tipo-A, do sub-grupo Az'

A cristalização fracionada foi o principal processo petroge-
nético que governou a evolução dos granitos da suíte. Os dife-
renciados mais evoluídos e hospedeiros de mineralizações de
Sn mostram um grau extremo de diferenciação (SiOz >75%) e
são produto de fracionamento magmático e da interação com
fluidos aquosos tardi a pós-magmáticos ricos em voláteis (F,
CI). Esses fluidos foram responsáveis pela extração de Sn+2,a
partir das fases minerais primárias, especialmente, da biotita,
incorporando-o às soluções residuais onde foi oxidado, passan-

do para a forma Sn+4e precipitando como cassiterita.
As razões Th/Ta dos granitos dos maciços Velho Guilherme

(5 a 8,6), Benedita (9,3 a 9,9) e Rio Xingu (28,21) sinalizam
uma fonte dominantemente de crosta continental superior. Adi-
cionalmente, a razão inicial 87Srj86Sr=0,708:!: 0,048 obtida em
granitos do maciço Velho Guilherme também indica a participa-
ção na fonte de crosta mais antiga. Em relação aos granitos do
maciço UbimlSul, a razão Th/Ta (4,2 a 5,0) sugere uma fonte
magmática localizada em um segmento crustal um pouco mais
profundo. Já os protólitos dos granitos do maciço Mocambo (3,2
a 7,0) resultaram de uma mistura de material de crosta profunda
e crosta continental superior.

°
amplo espalhamento composi-

cional observado nos granitos do maciço Antônio Vicente (4,1 a
22,0) sugere uma mistura de material do manto com componen-
tes de crosta profunda e crosta continental superior com uma
possível contribuição de natureza sedimentar.

Embora os granitos da suíte sejam diferenciados extrema-
mente silicosos e tenham sido afetados por processos capazes
de gerar concentrações econômicas de estanho e elementos as-
sociados (depósitos de São Raimundo e Mocambo, por exem-
pIo) constata-se que o estoque de estanho disponível ou a carga
fluidal atuante no estágio pós-magmático não propiciaram a for-
mação de depósitos de classe mundial na província.

GRANITOGÊNESE BRASILlANA NO EXTREMO SUL DA BAHIA: GEOQuíMICA DOS PRODUTOS DE UM

INTRICADO RELACIONAMENTO ENTRE MAGMAS DE FONTES DIVERSAS

Léo R. Teixeira
CPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-SA geremiba@cprmba.gov.br

A faixa de dobramentos Araçuaí integra um sistema orogené-
tico Neoproterozóico, do qual também fazem parte os cinturões
West-Congo, Ribeira, Kaoko e Damara, entre outros. Está colo-
cada entre o Cráton do Congo, a leste, e do São Francisco, a oeste.
Sua maior extensão está nos estados de Minas Gerais e Espirito
Santo. Na Bahia ocorre a parte nordeste da faixa, desde o paralelo
que passa pela cidade de Eunápolis, a norte, até a divisa com o
Estado do Espirito Santo, a sul.

°
segmento crustal, alvo do pre-

sente estudo, é composto por uma extensa seqüência de rochas
metassedimentares, deformadas e metamorfizadas na fácies anfi-
bolito alto/granulito. São gnaisses kinzigíticos, freqüentemente
migmatizados, que compõem o Complexo Jequitinhonha. Ao longo
de toda a sua extensão ocorrem muitos corpos granitóides com as
mais diferentes formas e dimensões, cujas idades estão na faixa
de 580 e 560 Ma, ou entre 520 e pouco menos de 500 Ma. Os
granitóides mais antigos estão deformados e exibem assinatura e
mineralogia típicas de líquidos S e ocorrem, com mais freqüên-
cia, na região sul da área. A grande maioria dos corpos, contudo, é
pouco deformada ou sem deformação e apresenta assinatura I ou
S. Ambos são cálcio-alcalinos de alto K e de colocação tardi à pós
ou pós-tectônica em relação à Orogenia Brasiliana. Os granitói-
des I variam desde os termos monzodioríticos até os granitos stricto
sensu. Apresentam-se segundo três composições petrográficas dis-
tintas: (i) uma de coloração cinza, granodiorítica e de granulação
média, que é a mais freqüente; (ii) outra rósea, rica em fenocris-
tais de K-feldspato, que localmente exibem feições de mingling
com os granitóides de (i) e; (iii) rochas porfiróides cinza-esverde-
adas, cujos termos mais freqüentes são monzonitos e quartzo-
monzonitos com ortopiroxênio. Quimicamente não existe uma
característica marcante que diferencie os três tipos de granitóides

com assinatura I: são aluminosos (média de Al203 superior a
15%), ~O+Nap acima de 5%, espectros de elementos terras
raras (ETR) fortemente fracionados. Os termos menos dife-
renciados são metaluminosos e com forte tendência alcalina. A
partir de 65% de Si02 passam a ser peraluminosos e à medida
que o teor de SiOz se eleva, suas composições tomam-se cada
vez mais semelhantes às dos granitos S, que freqüentemente
ocorrem associados a eles. Embora não deixem dúvidas sobre
sua origem a partir da fusão parcial de metassedimentos do
Complexo Jequitinhonha, os granitos S, por sua vez, exibem
características químicas que se aproximam das dos I, em de-
terminadas situações. Uma explicação para tais variações com-
posicionais é admitir que, a partir de fusão parcial do manto,
foi gerado um magma de composição alcalina; as altas tempe-
raturas geradas levaram também à fusão da crosta continental
inferior, ígnea. Os dois líquidos interagiram e começaram a
ascender através da crosta. No trajeto, provocaram fusões par-
ciais das encaixantes metassedimentares, cujos líquidos (S),
ou foram assimilados (daí os altos teores de AlzO), ou passa-
ram a se elevar simultaneamente com os I. Tal proximidade
provocou então novas misturas e assimilações, e a forte intera-
ção entre os dois magmas levou os líquidos de assinatura I a
ficarem precocemente peraluminosos e os de assinatura S a
adquirirem características dos I, como, por exemplo, os teores
elevados de ETR. Estes processos, em alguns locais, tomam
dificil a caracterização do granito como I ou S.

Este trabalho está fundamentado em dados do Projeto Ex-
tremo-Sul da Bahia (Convênio CBPM - Cia Baiana de Pesquisa
Mineral e CPRM - Serviço Geológico do Brasil), recentemente
concluído.
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MAGNETIC SUSCEPTIBILlTY OF ORDOVICIAN CORDIERITE GRANITOIDS AND THEIR ENCLAVES IN THE
PAMPEAN RANGES OF NW ARGENTINA

A. J. Toselli', J. N. Rossi/, A.N. SiaP and v.P.Ferreira2
1- 1NSUGEO, UNT, Tucuman, Argentina, 4000
2- NEG-LAB1SE, DGEO-UFPE, c.P. 7852, Recife, PE, 50732-970

Magnetic susceptibiliy (MS) has been used by Ishihara
(1981) to propose the magnetite and ilmenite series of granitoi-
ds and related types of mineralizations. At the same time, the
two series have been used to approximately tell apart magneti-
te-bearing I-type granites from S-type granitoids with ilmenite.
Ishihara (op. cit.), established an approximate separation betwe-
en his two series around 3 x 10-3SI.

In the Pampean Ranges in NW Argentina, Ordovincian ba-
tholiths comprise biotite-rich, cordierite-bearing granitoids (S-
type) of the Capillitas, Mazán and Velasco (Senor de Ia Pena)
plutons, accompanied by muscovite, biotite- and andalusite-
bearing plutons. Petrographic analysis of rocks that composse
these plutons reveals low amounts of magnetite anel/or ilmenite
in all granitoids. Therefore, the only minerais that could possi-
bly account significatively for the magnetic susceptibility is bi-
otite and cordierite. The average modal proportion ofbiotite and
cordierite in these granitoids is, respectively, 20 and 6%, while
in felsic terms only 2% ofbiotite is observed.

The granitoids commonly show enclaves with metamorphic
or fine-grained microgranular textures, some are homfels and,
in many cases, of ambiguous origino

The average of MS measurements taken in the field with a
digital KT-9 kappameter (with a sensibiliry of 1x 10-s SI), for the
cordierite granites of the Capillitas and Sierra de Mazan plutons
is, respectively, 0.28 and 0.25 x 10-3SI, and for the felsic granites

in these two plutons was, respectively, 0.03 and 0.05 x 10-3 SI.
The Senor de Ia Pena pluton displays strong MS variation, ran-
ging from 0.21 x 10-3to 7.33 X 10-3 SI (average 2.67 x 10-3SI).
The felsic terms yielded an average around 0.05 xlO-3 SI.

Biotite-rich metamorphic enclaves (gneises, schists and res-
tites) in all granitoids, display MS that varies from 0.32 x 10-3to
0.45 x 10-3SI. Microgranular enclaves in the Capillitas and Mazan
plutons are similar to each other in composition and texture.
They are fine-grained, biotite-rich, tonalitic in composition.
Those which are cordierite-bearing are peraluminous (ASI> 1.1O),
CaO-poor, with granoblastic texture. MS measurements avera-
ge 0.40 xl 0-3SI, in all cases. Microgranular tonalitic enclaves in
the Senor de Ia Pena pluton present magmatic textures, exhibit
low aluminosiry (ASI=1.05) and higher CaO contents, with long
apatite needles that attest to a fast cooling rate. They exhibit
abundant magnetite, with octahedral to square sections. MS
measurements yielded an average of 15.4 xlO-3 SI for the en-
claves with length > 10cm, while those smaller ones with diffuse
margins display values around 4.06 x 10-3SI.

The higher MS values for the Senor de Ia Pena pluton can be
related to a high amount of microgranular tonalitic enclaves.
Another explanation calls for a substantial volume of igneous
rock in the source, na idea not totally unrealistic since experi-
ments demonstrate that melting of an amphibolite can generate
a cordierite-bearing magma.

OCORRÊNCIAS DE CORDlERITAS GEMOLÓGICAS NA REGIÃO DO SERIDÓ,
PRovíNCIA BORBOREMA, NE DO BRASIL

José Ferreira Tavaresl; Ana Cláudia M Ferreira2; José Aderaldo de M Ferreira3
IMestrando em Eng. de Minas, Depto de Mineração e Geologia, UFPB, C. Grande, PB; 2Depto de Mineração e Geologia,
Centro Gemológico do Nordeste, UFPB, C. Grande; 3R.Estados Unidos, 139- B. Nações, C. Grande, PB.

A cordierita é um mineral de origem predominantemente
metamórfica. Ocorrem com qualidade gemológica no biotita-
xisto da Formação Seridó, nos Estados da Paraíba e Rio Grande
do Norte. Cristaliza-se no sistema ortorrômbico, forma pseudo-
hexagonal. É um silicato complexo de magnésio e alumínio, re-
presentado pela fórmula geral Mg2 AI, Sis 0J8'

Toda sequência de rochas metamórficas, constituídas pelos bi-
otita-xistos da Formação Seridó, que cobrem uma extensa área en-
globando os municípios de São Vicente do Seridó, Nova Palmeira,
Pedra Lavrada, Picuí e Frei Martinho, na Paraíba, e Camaúba dos
Dantas, Acari, Parelhas, Equador e Currais Novos, no Rio Grande
do Norte, abrangem um grande número de ocorrências de cordieri-
tas gemas em lentes comubianitizadas, inclusas nos biotita-xistos,
onde ações igneo-metamórficas, desenvolvidas nas proximidades
de um conjunto de maciços graniticos e de falhamentos associados,
facilitaram este processo de formação, as quais originaram lentes e
nódulos ricos em cordieritas de rara beleza e forte tricroismo. Não
existe um !rend, o que predomina é uma distribuição aleatória, ten-
do como guia os contatos entre xistos e granitos, principalmente
nas zonas de falhas. Existe uma evidência muito forte da ligação
entre as cordieritas gemas e os granitos de anatexia, orientados por
sistema de falhas, principalmente no Estado da Paraiba.

As múltiplas ocorrências de cordieritas gemas estão sempre
associadas a lentes igneo-metamórficas, são concordantes com
a estrutura da encaixante, e tem uma paragênese que inclui quart-
zo, granada, escapo lita, alguns sul fetos de cobre, arcósio e bio-
tita, como partes integrantes do conjunto da rocha xistosa da
Formação Seridó. Estas ocorrências distribuem-se em vários

pontos da região, onde o metamorfismo atinge um grau mais
elevado e onde ações neossomáticas se manifestaram. São jazi-
das pequenas, tipicas para explorações garimpeiras.

A cordierita, no Seridó, não é uma gema rara. Sua abundân-
cia é medida pela própria extensão da Formação Seridó, na qual
ela ocorre em muitos locais, podendo-se inclusive afirmar que
todo o biotita-xisto desta Formação précambriana é potencial-
mente produtor de cordierita. O mineral apresenta-se em lentes
ou nódulos, em formas maciças, bem cristalizadas e bastante
fraturadas, pela ação do metamorfismo associado ao tectonis-
mo, sem sinais que possam indicar a formação de cristais. Os
tamanhos dos grãos são variáveis, geralmente pesam acima de 1
grama. Uma amostra encontrada atingiu 326 gramas, porém em
função do forte metamorfismo igneo, associado a tectonismo,
as cordieritas da região, apesar da beleza que exibem, são sem-
pre fraturadas, dificultando o aparecimento de gemas limpas, a
não ser em tamanhos pequenos, inferiores a 2 quilates. Foi ob-
servado que o fraturamento mais intenso ocorreu perpendicular-
mente a melhor cor, ou seja, a cor azul violetado escuro, compli-
cando a seleção de gemas brutas de melhor qualidade.

O forte tricroismo, observado em todas as cordieritas da re-
gião, varia de azul claro, amarelo e azul violetado escuro, para
azul quase incolor, amarelo claro e azul violetado claro. Essa
mescla de cores dá aos lotes de gemas brutas um aspecto hetero-
gêneo, com uma mistura de tons azuis e amarelos, como uma
caracteristica bem marcante das cordieritas, servindo inclusive
para diferenciá-Ias de outras gemas azuis-violetas como ametis-
tas, safiras, tanzanitas e algumas turmalinas.
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Depósitos pegmatíticos contendo a série lazulita-scorzalita
[(Mg,Fe)AI2(PO.MOH)2 - (Fe,Mg)AI2(PO.MOH)2J, além de
outros fosfatos raros gemológicos e/ou de coleção, ocorrem em
algumas áreas restritas das províncias pegmatíticas do Seridó-
Borborema (RN-PB) e Oriental Brasileira (MG-BA-ES). Veios
hidrotermais ricos (somente) em lazulita são relativamente co-
muns ao longo da Serra do Espinhaço (MG-BA). Em termos de
aparência e habitus, esses fosfatos são muito semelhantes, apre-
sentando-se como massas agregadas irregulares, não exibindo
qualquer cristalização, sendo facilmente identificadas pela cor
azul intensa. Pegmatitos com lazulita são bem conhecidos na
região nordestina brasileira desde a década de 1940, sendo fa-
moso o "Alto Azul", em Parelhas (RN), que já forneceu algu-
mas toneladas do material e cujo nome é derivado da sua pró-
pria presença. No presente estudo, três amostras provenientes
dos "altos" dos Preás e Algodões (Parelhas-RN), onde ocorre
em "nódulos" ou manchas maciças na zona intermediária exter-
na do corpo, juntamente com tantalita, columbita e schorlita,
foram analisadas revelando conteúdos em MgO entre 8,25 e
10,00% (média de quatro análises por amostra) e FeO muito
baixo, entre 0,07 e 1,30% (idem). Em tais amostras, observou-
se as presenças anômalas de CaO (0,40-2,23%), BaO (0-0,69%)
e ZnO (0-0,53%), cujos cátions provavelmente são substitucio-
nais ao Mg++.Ainda caracteristico nessas lazulitas é o alto con-
teúdo de Si02 (6,14-14,94%), mostrando que elas estão profun-
damente afetadas em termos químicos por fases silicatadas. Na

Província Pegmatítica Oriental, a scorzalita tem sido descrita
em alguns corpos das proximidades de Linópolis (Divino das
Laranjeiras-MG), porém seu quimismo ainda carece de estudos
adicionais. Nesse mesmo Estado, as principais ocorrências da
série isomórfica em questão aparecem relacionadas a veios de
quartzo com cianita, hematita, magnetita e rutilo, cortando as
seqüências xistosas da porção basal (onde a lazulita também
aparece, porém de forma disseminada) do Supergrupo Espinha-
ço, na serra homônima. Sua densidade relativamente alta (3,1)
faz com que nessa região a lazulita seja um dos principais mine-
rais "satélites" do diamante em depósitos aluvionares. Três amos-
tras coletadas na Fazenda Formação (Diamantina-MG), possu-
indo qualidade gemo lógica, mostraram conteúdos de MgO en-
tre 7,73 e 9,69% (média de 8,77%) e FeO entre 4,13 e 7,70 (mé-
dia de 4,88%). Nas proximidades de Botumirim (cerca de 160
km ao norte de Diamantina), os resultados foram semelhantes:
duas amostras de veio de quartzo similar mostraram MgO entre
7,02 e 8,35% e FeO entre 3,97 e 5,72%. Nas províncias pegma-
títicas do Seridó-Borborema e Oriental Brasileira, lazulita e scor-
zalita ocorrem como fases "primárias", ainda que significando
produto de alteração metassomática de outros fosfatos também
primários. Nos veios de quartzo do Espinhaço, a origem da la-
zulita pode ser atribuída à remobilização metamórfica do mate-
rial disseminado nas rochas xistosas para os veios em formação,
em condições de média temperatura (400-440°C) e baixa pres-
são (3,4-5 Kbar).

LlTOTIPOS DA ILHA DO ARVOREDO - SC

Edison Ramos Tomazzoli - Depto. de Geociências - UFSC - edison@cjh.ufsc.br

A Ilha do Arvoredo situa-se a norte da Ilha de Santa Catarina,
próximo à costa, na altura da foz do Rio Tijucas. É constituída,
dominantemente, por um maciço cristalino, que exibe relevo bas-
tante acidentado, com grandes elevações.

Os litotipos predominantes são granito grosso e rochas subvul-
cânicas intermediárias a ácidas, cortadas por diques de diabásio
mesozóicos, que podem alcançar dezenas de metros e estão nor-
malmente posicionados segundo a direção NNE. Brechas de falha,
cataclasitos e milonitos ocorrem também com certa fteqüência.

O granito grosso é correlacionável aos granitos alcalinos
neoproterozóicos da Suíte Intrusiva Pedras Grandes (Zanini et
aI., 1997). Apresenta cor rosada e granulação equigranular gros-
sa. Seus constitutivos mineralógicos principais são quartzo, K-
feldspato e plagioclásio;.os acessórios, biotita, minerais opacos,
hornblenda e apatita; os secundários, clorita, epidoto e carbona-
to. Do ponto de vista litoquímico, amostras deste granito po-
dem ser classificadas como adamelitos, tanto diagramas Q ver-
sus P, como na classificação normativa (triângulo A-Q-P). São
freqüentes enclaves de andesitos afaníticos e de riolitos/riodaci-
tos muito semelhantes às rochas subvulcânicas ácidas-interme-
diárias, descritas a seguir.

As rochas subvulcânicas ácidas-intermediárias ocupam gran-
des extensões da ilha e fazem contato com o granito por falhas
verticais N200E. Apresentam coloração cinza médio, textura gra-
nular fina, muitas vezes pórfira. Seus constitutivos mineralógi-
cos principais são K-feldspato, plagioclásio, quartzo, hornblen-
da e clinopiroxênio; os acessórios ou secundários são epidoto,
clorita, apatita e opacos. Mirmequitos e texturas de intercresci-
mento gráfico são comuns na matriz fina. Em trabalho anterior
(Tomazzoli & Strenzel, 1994) estas rochas subvulcânicas foram
classificadas como quartzo latitos, com base em estimativas

modais. No entanto, dados litoquímicos permitem classificá-Ias
como riolitos e riodacitos.

Diques riolíticos, de espessuras centimétricas a métricas,
seccionam riodacitos e riolitos preexistentes e também o grani-
to. São pórfiros, com fenocristais de quartzo e K-feldspato so-
bre matriz afanítica ou muito fina, a base de quartzo e K-felds-
pato, intercrescidos xenomorficamente. Apresentam quimismo
semelhante ao dos riolitos encaixantes.

No norte da ilha foi observado dique de riolito, idêntico aos
acima descritos, com cerca de 30 metros de espessura e direção
N200E. Observou-se, em ambos os lados deste dique, bordas de
resfriamento constituídas por rocha escura, afanítica, classifica-
da como andesito/latiandesito. Há uma rápida gradação do an-
desito das bordas para o riolito do centro do dique, passando por
riodacitos e dacitos como termos intermediários.

Os riolitos parecem, representar, portanto, diferenciados
magmáticos originados por fracionamento a partir de um mag-
ma inicial andesítico. Seu caráter cálcio-alcalino implica em
pouca relação genética com os granitos alcalinos acima descri-
tos, com os quais fazem contatos tectônicos. Podem estar relaci-
onados aos granitos cálcio alcalinos da Suíte Intrusiva Maruim
que ocorrem a leste, no continente, e dos quais podem constituir
uma fácies sub vulcânica ainda não referida na literatura.
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QUIMISMO E DATAÇÃO Th-U-Pbr EM XENOTlMA E MONAZITA: EXEMPLO !>O GRANITO MOGI DAS CRUZES,
LESTE DA FAIXA RIBEIRA, SP, E IMPLlCAÇOES

Silvio R. F. Vlach
Departamento de Mineralogia e Geotectônica
Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo
srfvlach@usp.br

A metodologia de determinações de idades de cristalização
de minerais portadores de Th e U através da microssonda eletrô-
nica é de enorme utilidade para a geocronologia. Além da gran-
de resolução espacial, que permite individualizar com precisão
diferentes gerações de cristalização, bem como domínios qui-
micamente heterogêneos em cristais poligenéticos, esta técnica
tem capacidade de fornecer informações químicas e geocrono-
lógicas em rotina e de modo simultâneo, permitindo correlacio-
ná-Ias em um contexto petrológico mais adequado.

Análises químicas completas e determinações de idades pelo
método Th-U-Pb total em monazita e thorita têm sido efetuadas
em rotina no Laboratório de Microssonda do IGc-USP com ex-
celentes resultados (Vlach & Gualda, 2000: Rev. Bras. Geoci-
ênc., 30:214-218). Como parte do desenvolvimento geral e da
ampliação da aplicabilidade da metodologia, apresentam-se os
primeiros resultados obtidos para xenotima, um fosfato de Y e
lantanídeos pesados, contendo U e Th, que ocorre como acessó-
rio comum, embora em volumes diminutos, em diversas rochas
graníticas e metassedimentos de médio a alto grau metamórfico.

Foram estudadas amostras selecionadas do Maciço Mogi das
Cruzes (SP), um maciço neoproterozóico constituído por biotita
(:!:muscovita) monzogranitos equigranulares a inequigranulares,
moderadamente peraluminosos, contendo monazita e xenotima.
Duas gerações de monazita podem ser distintas: a primeira apare-
ce como núcleos corroídos em coronas de apatita, allanita, epido-
to e thorita, com teores maiores de Th, terras raras médias e pesa-
das e menores de terras raras leves; a segunda é formada por cris-
tais idiomórficos, límpidos, contendo muitas inclusões diminutas

de apatita. Xenotima ocorre ora como núcleos corroídos dentro
de estruturas coroníticas similares, ora formando cristais mais idi-
omórficos, zonados, em que apenas as zonas marginais encon-
tram-se substituídas. Os coeficientes de partição de Gd entre mo-
nazita e xenotima (Gratz & Heinrich, 1998: European J. Min.,
10:579-588) sugerem que apenas a primeira geração de monazita
esteve em equilíbrio com xenotima em temperaturas compatíveis
com cristalização magmática (ca. 750°C).

As idades isocrônicas obtidas para monazita e para xenoti-
ma para um intervalo de confiança de 95 % são: 588 :!: 12 Ma (n

= 19,MSWD=0,8, as duas gerações) e 587:!: 12(n=24,MSWD
= 0,5), respectivamente, e demonstram que a datação de xenoti-
ma com microssonda eletrônica resulta também em idades mui-
to consistentes e deve ser explorada. Dados químicos e datação
de monazita e xenotima em equilíbrio permitem correlacionar
dados termométricos e geocronológicos, abrindo perspectivas
interessantes para estudos petrológicos, em especial de seqüên-
cias metamórficas, bem como comparar cronômetros geológi-
cos em que as contribuições do Th (monazita) e U (xenotima)
são dominantes na geração de Pb radiogênico, uma vez que es-
tes elementos têm comportamentos muito contrastados em di-
versos ambientes geológicos. Os resultados obtidos também
correspondem às primeiras determinações adequadas para a idade
de cristalização do Maciço Mogi das Cruzes e mostram que a
sua colocação se correlaciona com atividade magmática princi-
pal da denominada Orogênese Serra do Mar, na porção leste da
Faixa Ribeira (Campos Neto & Figueiredo, 1995, J. South Amer.
Earth Sci., 8:143-162).

PLUTON EMPLACEMENT AND MAGMA CONVECTION IN THE BORBOREMA PROVINCE, NE BRAZIL

R. F. Weinberg*, A.N.Sial,And R.R.Pessoa
Neg-Labise,Departamento De Geologia, Universidade Federal De Pernanbuco,
Recife,Pernambuco,Brasil
*Now At: Center For Global Metallogeny, University Df Western Australia, Crawley Wa 6009, Australia. Email:Rweinber @
Geol. Uwa. Edu.Au

.

Plutons closely linked to crustal-scale shear zones are com-
mon world-wide. The borborema province of ne brazil,is cha-
racterized by the instrusion of 650-500 ma brasiliano plutons
and contemporaneous shearing along strike-slip regional she-
ar zones.plutons in this providence-are characterized by a tail
of sheared sheets within shear zones,linked to an arcuate mag-
ma blister intruded into low-strain rocks. Pluton shape asym-
metry comfirms shear sense as deduced from outcrop scale ob-
servations. Magnetic structures are parallel to regionally pre-
vailling directions indicating syn-tectonic emplacement. She-
ar zones provide natural high permeability pathways for per-
vasive magma migration. Multiple-sheet tails are interpreted
to represent the remais ofmagma channels. Magma rose along
shear zones and intruded into neighbouring low-strain
rocks,giving rise to blisters .The growth of blisters may,most
simply, be explained as an instability growth .small, random
fluctuations on the magma sheet/shear zone system
(permeability,rock strength, sheet width) leads to a self-rein-
forcing process which results in blister growth.the growing
blister expands most easily into zones of tension in the sur-
rounding low strian rock, which may more readily accommo-
date volume expansion.during growth, magma pressure, shea-
ring and strain rate gradientes around the shear zone mould the
blister into an arcuate body,in the borborema province, small

plutons«300km2) have their transport and emplacement lar-
gely controlled by regional shear zones. By contrast, large ba-
tholiths have led to the nucleation ofnew shear zones kinema-
tically similar to regional (pluton-independent) shear zones.
Whether magma migration is controlledby shear zones or
whether magma triggers shear zone nucleation,the system ten.
ds inevitably to evolve towards the same geometry.

Crystallization coupled with convective removal of deple-
ted interstitial melt has long been recognised as a mechanism of
magma ditferentiation. Similarly, heart released by mafic mag-
ma intrusions has long been recognised as capable of driving
convection in granite chambers. Direct evidence of these pro-
cesses has seldom been described in granitoids. in tavares, we
mapped a number of melt extraction structures from pores of a
crystal mush, and a variety of flow structures such as: a metric
tear-or mushroom-shaped blobs represeting within-pluton
diapirs,b) metric ellipsoids representing frozen thermal plumes
of granite,driven by heat released from disrupted diorite instru-
sions, c) "Iadder dykes "and snauil structures" representing cross
sections of several superposed cylindrical magma channels (pos-
sibly feeders of diapirs and piume heards). we propose that the-
se structures are remnants ofthe process ofmagma convention
and present a model of compositional and thermal convection
which accounts for aI! described structures.
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GRANITOS ORNAMENTAIS TIPO "A" E "IC": SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS.+

Eberhard Wernick*; César Augusto Moreira**. * Departamento de Petrologia e Metalogenia, IGCE, UNESP, Rio Claro, SP; **
Curso de Geologia da UNESP, Rio Claro, SP.

Granitos do tipo "A" e "Ic" (I-Caledonianos) são rochas pós-
colisionais a anorogênicas. Como talo seu alojamento é contro-
lado por falhas e/ou fraturas em regime de esforços transtensio-
nal a tensional. Resultam, assim, corpos rochosos arredondados
ou ligeiramente ovais, isolados ou aglutinados e mais ou menos
afetados por falhas pós-intrusivas. O nível crustal onde ocorre a
cristalização final dos granitos "A" e "Ic" é raso, resultado da
elevada temperatura e do caráter geralmente anidro (ou pouco
hidratado) dos magmas "A" e "Ic". A combinação destes dois
aspectos (regime de esforços tensional e pequena profundidade
durante a cristalização magmática) tem algumas implicações
importantes. Os corpos granitóides são geralmente homogêne-
os, pouco deformados, pobres em veios e diques de pegmatitos
e aplitos, e com sistema de fraturamento freqüentemente regu-
lar. Os corpos podem apresentar ou não zoneamento composici-
onal concêntrico. As rochas são tanto equigranulares ou porfirí-
ticas com cristais retangulares de feldspato e arredondados de
quartzo, ambos mais ou menos corroídos. Em geral são rochas
claras, com cores rosadas, vermelhas, creme, cinzentas, esbran-
quiçadas, esverdeadas ou azuladas, tanto de orígem primária
quanto secundária. Neste caso, resultam tanto de processos hi-
drotermais quanto intempéricos. As cores secundárias influen-
ciam fortemente as características fisicas e mecânicas das ro-
chas tomando-as mais porosas e menos resistentes que as com
cores primárias. Granitos "A" e "IC" verdadeiros no sentido pe-
trográfico apresentam elevados teores de quartzo que recomen-
da sua utilização em áreas de intenso tráfego.

Quanto as principais diferenças entre os granitos "Ic" e "A"
cabe destacar:
I. A variabilidade composicional. Granitos "Ic", que incluem

principalmente granitos, monzogranitos e granodioritos, quart-
zo sienitos, quartzo monzonitos e quartw dioritoulém de sie-

nitos, monzonitos e dioritos, apresentam menor variação com-
posicional que os granitos tipo "A" que incluem, além dos ti-
pos supramencionados, também rochas exóticas tanto em ter-

mos composicionais quanto de cores e movimentação (textu-
ras e estruturas). Exemplos são sodalita sienitos azuis, eudi-
alita-egerina sienitos cinza-rosados ou esverdeados, leucita fo-
nolitos caracterizados por grandes cristais pseudo-octagonais
(icositetraédricos), granitos rapakivi com seus fenocristais de
feldspato manteados bicolores (granito amendoim), etc.

2. A composição dos minerais máficos. Os granitos "Ic" são
principalmente rochas álcali-cálcicas ricas em K e nas quais

o Mg supera os teores de Fe. Já os granitos "A" são álcali-
cálcicos ou alcalinos, ricos em K e nas quais o Fe supera os
teores de Mg. Conseqüentemente, os minerais máficos (pi-
roxênios, anfibólios, micas) dos granitos "Ic" são mais ricos
em Mg, Ca e AI enquanto os minerais máficos dos granitos

"A" são mais ricos em Na, K e Fe. Alem disto, são freqüen-
temente de cristalização tardia, o que resulta em cristais tan-
to fibro-radiados quanto poiquilíticos (grandes minerais que
englobam numerosos pequenos cristais cristalizados previ-
amente). Estas características fazem com que parte dos gra-
nitos tipo "A" sofram manchamento pela decomposição dos
minerais ricos em Fe e danos locais principalmente pela dis-
solução dos feldspatóides por chuvas ácidas. Também apre-
sentam freqüentes escariações durante seu polimento, quan-
do parte dos minerais fibrosos e poiquilíticos são arranca-
dos da trama mineral rochosa. Isto implica que o beneficia-
mento e a destinação (ambiente de assentamento) dos grani-
tos "A" exige execução e planejamento calcado em detalha-
dos exames petrográficos, fisicos e mecânicos.
+Trabalho realizado com auxílio do CNPq (Processo 3005621

89-6-RN).

A.TYPE GRANITES: GEOCHEMICAL AND GEOTECTONIC ASPECTS.+

Eberhard Wernick*; César Augusto Moreira**; Heinz Alfredo Trein***.

* Departamento de Petrologia e Metalogenia, IGCE, UNESp, Rio Claro, SP;
**

Curso de Geologia da UNESP, Rio Claro, SP;

*** Programa de Pós-Graduação em Geociências da UNESP, Rio Claro, SP.

The A-type concept assembled mainly chemical and geotec-
tonic aspects. Loiselle & Wones (1979) described firstly the A-
type granites and defined some of their fundamental chemical
characteristics [high (~O+Nap), ~O, HFSE (mainly Zr, Nb,
Ta),FeO/(FeOT+MgO, F/Hp and genetic temperatures; low (Mg,
Fe, Cr, Ni, V, Cu, Sc, Ba, Sr, Eu),jHP andf02] and considered
them as representing an anorogenic magmatism. The chemical
characteristics ofthe A-type granites were successively enlarged,
refined and revised [e.g., high Si02, Ga, Y, Ce, Zn, GalAI, TiO!
MgO, low AIP3 and Ca; absence of strong differentiation and
overall chemical rock groups characterization according the Pea-
cock lndex (alkali-calcic/alkaline); the Shand lndex (mainly me-
taluminous/weakly peraluminous and rarely peralkaline); as well
as their TAS-alkalinity (subalkaline/transalkaline, rarely alkali-
ne); the SiO!~O lndex (often shoshonitic but also ultrapotassic
or high-K calc-alkaline); the FeO;MgO Index (ferriferous seri-
es), etc.]. ln this way, the chemical definition became increasing
confuse and the A-type concept more defuse. This aspect may be
debt partly to the definition of four main sources for the A-type
magmas and the proposition of quite variable genetic conditions:
J. Partial dehydration or fluid-flux induced melting of granuli-

tes depleted or not by the prior extraction ofI-type magmas.
2. Fractionation of directIy mantIe-derived mafic magmas or

partial melting of older underplated and differentiated tho-
leiitic rocks.

3. Partial dehydration melting ofbiotite-hornblende orthogneis-
ses derived from former calc-alkaline granodioritic, tonali-
tic and dioritic rocks.

4. Mingling and mixing between mantIe- and crust-derived
magmas, which is either a variation of the second or the
third model and based on the frequent bimodal nature ofthe
A-type rock association, which assembles dominantIy acid
metaluminous/weakly peraluminous and mafic tholeiitic
beside more rare intermediate/acid peralkaline rocks.
Also the geotectonic significance ofthe A-type magmatism

changed during the last 10 years through the description of de-
formed A-type bodies, the discovery of A-type magmatism over-
lapping in time the l-type magmatism, the characterization of
the gradual compositional transition between post-collisional and
the anorogenic magmatism, the description of post-collisional
"rapakivi-like" granites, thesplitting ofthe anorogenic magma-
tism in an early and a late stage, the description of A-type grani-
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tes from continental and island magmatic arcs where they were
emplaced during tensional phases separating successive com-
pressional phases, the characterization ofhigh-K ferriferous post-
colIisional granites, etc.

This paper is based on a comparison between the results got
from about 30 A-type granites descrimination and post-colIisio-
nal and anorogenic (within-plate) geotectonic environment des-
crimination diagrams, both based on major, minor and trace ele-

ments. This comparison reveals a frequent misfit between the
results got through both groups of diagrams. It also shows that
the high-K-Fe and the high-K-Mg chemical characteristics, fre-
quently employed for the distinction between anorogenic A-type
and post-colIisional I-Caledonian-type granites is, at least, in
many cases questionable.

+ Trabalho realizado com auxílio do CNPq (Processo 300562/
89-6-RN).

ESTANHO E COBRE - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE DEPÓSITOS E DE SAPROLlTOS NÃO

AFLORANTESPOR RAB ( REVERSE AIR CIRCULATION )- EXEMPLOSDOS PROJETOS DE TABOCÃO,14
DE ABRIL E POTOSI EM RONDÔNIA

Oscar Yoshitaka Yokoi
Target Geologia Mineração e Meio Ambiente
e-mail--target.yokoi@uol.com.br

Através de fatos/exemplos concretos de pesquisa mineral
efetuada em Rondônia com sondagem RAB ( Circulação Rever-
sa) nos depósitos estaníferos de 14 de Abril, Tabocão e Potosi-
mais de 20000 metros lineares - procura-se chamar a atenção
sobre a capacidade deste tipo de sondagem na avaliação de de-
pósitos não afIorantes ( saprolitos profundos e/ou cobertos por
paleovales) e a metodologia de amostragem específica desen-
volvida para tal, que culminaram na lavra de dois depósitos eco-
nômicos.

Nestes trabalhos testou-se vários processos de tratamento
das amostras que incluíram tipos de amostragem na sonda e acon-
dicionamento das amostras, transporte, medida do volume por
densidade, bateiamento, hidrociclonagem, análise granulomé-
trica e mineralógica e raio X dos concentrados finos.

Concomitante à sondagem RAB ( 2000 metros / mês / turno

), os furos foram perfilados por gamma, potencial espontâneo,
resistividade e caliper.

Como resultado desta campanha, além do bloqueio de reser-
vas econômicas de cassiterita, identificou-se mineralizações pri-
márias do mesmo, gerou-se o mapa geológico do topo da rocha
dura em profundidade detectando-se anomalias de cobre em
concentrado como no caso do Tabocão, inversões de 'paleodre-
nagem, cassiterita fina recuperada em hidrociclones que foram
perdidas no processo de concentração por bateia.

A avaliação do potencial primário da jazida de 14 de abril
concomitante à cubagem da jazida superficial através do calcu-
lo do volume por densidade relativa e sondagem RAB e a de-
tecção de anomalias geoquímica profundas de Cu no saprolito
sob sedimentos de paleovale ( 40 metros de profundidade) é um
exemplo de viabilidade deste tipo de exploração

GRANITES, GRANULlTES AND CRUSTAL GROWTH

Alberto E. Patino Douce
Department ofGeology, University ofGeorgia
Athens, GA 30602, U.S.A., klingon@3rdrock.gly.uga.edu

Experimental work has now placed some crucial constraints
on the likely relationships among granitic magmas, their meta-
morphic precursors, and the refractory mineral assemblages that
are complementary to silica-rich magmas. Pressure has a stron-
ger effect on dehydration-melting of muscovite-rich metapeli-

tes than on any other common metamorphic lithology. This is a
refIection of the fIatter Clapeyron slope of muscovite breakdo-
wn reactions compared to those of other hydrous phases. Mel-
ting of muscovite-rich metapelites at depths of the order of 20
km (P = 6 kbar) begins, in the absence of Hp-rich fIuids, at
temperatures of 750 C, at least 100 C lower than the temperatu-
re that is required to melt metagreywackes or metaandesites. If
temperatures of 800 - 850 C could be attained at such depths,
then ali muscovite would be consumed, producing perhaps 30%
of peraluminous leucogranitic melt. Other quartzofeldspathic
lithologies would remain unmolten at those conditions. The gap
betwecn the dehydration-melting curves narrows with increa-
sing pressure, so that at depths of the order of 60 - 70 km (P = 15
kbar, cIose to the bottom ofthickened continental crust) alI com-
mon qualizofeldspathic lithologies are likely to be comparably
refractory, producing virtualIy no melt at temperatures lower than

900 C.
A comparison ofthe dehydration-melting curves to the ther-

mal evolution of the continental crust during cycles of tectonic
crustal thickening and ensuing orogenic colIapse shows that crus-
tal anatexis is not likely to be a common event during compres-
sive orogeny, unles~ Hp-rich fluids are available. The relative-
Iy "cool" and Hp-rich trondhjemitic melts that can be produ-

ced in the latter case might be best represented by some migma-
titic leucosomes. In the absence of free aqueous fIuids and of
enhanced mande heat fIow, crustal anatexis is almost certainly
limited to relatively shalIow (P 6 kbar) dehydration-melting of
muscovite-rich metapelites. Such melting occurs during adiaba-
tic decompression ofthickened orogenic belts, and is made pos-
sible by the ability of orogenic colIapse to unroof hot deep se a-
ted rocks fast enough to intersect the relatively fIat dP/dT slope
of the muscovite breakdown reaction. Dehydration-melting of
muscovite-rich metapelites at greater depths, and of more ferro-
magnesian metasedimentary or metaigneous rocks at any depth,
is not likely to take place in nature unless there is a substantial
enhancement of the mande heat fIow.

Comparison of the compositions of experimental melts
with those ofnatural granitic rocks provides an independent line
of evidence that is remarkably convergent with these conclusi-
ons. Of alI common types of granitic rocks, only peraluminous
leucogranites have compositions that overlap with those of ex-
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perimental melts. Furthermore, peraluminous leucogranites re-
semble only the melts produced by dehydration-melting of mus-
covite-rich metapelites, and are distinctly different from melts
of other metasedimentary sources, inc1uding metagreywackes
and biotite-rich. metapelites. The compositions of other impor-
tant groups of granitic rocks have not been reproduced experi-
mentally by melting of metamorphic sources, and are best ex-
plained as the products of open-system processes such as hybri-
dization with basaltic melts and magma mixing. These observa-
tions are consistent. with the conc1usion that only muscovite-
rich metapelites are able to undergo substantial melting in the
absence of mantle-derived thermal anomalies.

Our understanding of crustal melting cannot be complete,
however, without an examination ofthe complementary refrac-
tory residues. Ali ofthe peritectic assemblages formed by expe-
rimental dehydration-melting are also commonly found in gra-
nulites, often accompanied by K-feldspar. This phase is seldom
formed in dehydration-melting experiments at P 15 kbar and is
never abundant when it does form, reflecting the fact that the K-
feldspar component liberated by breakdown of micas is stron-
gly partitioned into the melt phase. Thus, it is possible that at
least some of the K-feldspar contained in granulites represents
trapped melt.

The consistency between natural and experimental data for
residual (granulitic) assemblages adds another dimension to the
conc1usions derived from melt compositions: the temperatures
required to cause dehydration melting of lithologies other than
muscovite-rich metapelites are obviously attained in the conti-
nental crust, almost certainly in response to increased heat flow
from the mantle. However, the melts that must be formed in
such high-temperature events are not readily found. There are
several ways ofreconciling these apparently contradictory con-
c1usions. One possibility is that such melts are not recognized
because they always entrain large proportions of residual pha-
ses (restite), so that the granitic rocks derived from melting of
metagreywackes, metatonalites, etc. never approach melt com-
positions. This explanation begs the question ofwhy the lower
temperature, and therefore more viscous, melts formed by
dehydration-melting of muscovite-rich sources are able to se-
gregate more efficiently from their sources than higher tempe-
rature melts, so as to give rise to intrusive granites that must

have been almost pure melts. In addition, the restite model is
also unable to account for some of the compositional characte-
ristics of granitic rocks.

A more plausible altemative is that the melts generated from
most crustal quartzofeldspathic lithologies are thoroughly mo-
dified by open-system hybridization processes such as mag-
ma mixing and assimilation. These are complex processes that
are not fully understood, but that are quite likely to take place in
situations in which mantle thermal anomalies exist. Four impor-
tant groups of granitic rocks (and their volcanic equivalents)
can be explained as the products of hybridization of basaltic
magmas with different types of quartzofeldspathic metamorphic
rocks at different pressures. Distinctive hybrid cumulates form
in every case, in volumes comparable to those ofthe hybrid gra-
nitic magmas. Such cumulates, with isotopic compositions indi-
cative of their mixed mantle-crust ancestry, may be important
constituents ofthe lower continental crust. A major aspect ofthe
hybridization model for the origin of granitic magmas is the fun-
damental role of pressure in determining the composition of gra-
nitic magmas and of the coexisting hybrid cumulates, which
change with increasing pressure from plagioc1ase-rich anortho-
sites to gabbronorites to plagioc1ase-poor gamet:f: c1inopyroxe-
ne assemblages. The role of pressure goes a long way towards
explaining the strong correlation that exists between magrna
type and tectonic setting. Thus, the differences between (non-
peralkaline) A-type granites, calc-alkaline Cordilleran granites
and Cordilleran Interior peraluminous granites (e.g., the Idaho
Batholith) may chiefly be one of increasing pressure of formati-
on. Pressure of formation is determined by the depth at which
basaltic melts pond and are able to assimilate crustal rocks, and
this in tum depends on the thickness and state of stress of the
continental crust, i.e., on the tectonic environrnent. In the case
of S-type granites such as those ofthe Lachlan Fold Belt (not to
be confused with peraluminous leucogranites!) both low pres-
sure and an Al-rich crustal assimilate are required to yield their
characteristic strongly peraluminous and relatively mafic com-
positions.

What this discussion emphasizes is that the origin of grani-
tes and ofthe lower crust must be seen as different manifestati-
ons of the same process, which is one of crustal growth rather
than just crustal differentiation.

482



5-1
APLICAÇÕES DE ISÓTOPOS NA GEOLOGIA



LlTOQuíMICA E ISÓTOPOS ESTÁVEIS DE ROCHAS DE PALEOSSISTEMAS HIDROTERMAIS OCEÂNICOS
MESOPROTEROZÓICOS DO GRUPO SERRA DO ITABERABA, SP

Annabel Pérez-Aguilar; Caetano Juliani; Lena v.s. Monteiro, Jorge S. Bettencourt & Ian Mcreath
Instituto de Geociências - USP. Rua do Lago, 562, São Paulo, S?, 05508-900, Tel.: 11-3091-4023 - e-mail: aperez@usp.br

A formação basal do Grupo Serra do ltaberaba (- 1,6 Ga) é
representada por uma seqüência vulcanossedimentar (Fm. Mor-
ro da Pedra Preta) com metabasitos de afinidade química com
N-MORB, metamorfisada no grau médio em regime Barrowia-
no. Zonas de alteração propilítica associadas a paleossistemas
hidrotermais oceânicos foram reconhecidas nesta formação, re-
lacionadas a corpos de andesitos intrusivos gerados no estágio
de retro- ou intra-arco que sucedeu o estágio expansivo da evo-
lução do Grupo Serra do ltaberaba.

Mapeamento detalhado das rochas hidrotermalizadas bási-
cas, intermediárias e ácidas, ígneas e vulcanoclásticas, associa-
das ao paleossistema hidrotermal permitiu a distinção de dife-
rentes fácies de alteração, com rochas incipientemente altera-
das, da zona de transição, menos intensamente alteradas e mais
intensamente alteradas. São também encontrados associados às
zonas de alteração hidrotermal granada-homblenda anfibolitos,
cummingtonita-granada-clorita xistos, clorititos, rochas potas-
sificadas e rochas carbonatizadas.

Os balanços de massa indicam que os metabasitos ígneos das
proximidades do paleossistema hidrotermal, mesmo sem exibirem
evidências mineralógicas de alteração hidrotermal, apresentam
mudanças no seu quimismo quando comparados com os metabasi-
tos distantes da zona de alteração hidrotermal, destacando-se lixivi-
ação da maioria dos metais traços. Estes metais encontram-se enri-
quecidos nas rochas mais alteradas, nos metapelitos ferro-manga-
nesíferos e nas formações ferríferas superpostas, devido aos pro-
cessos exalativos. Tipicamente os metabasitos ígneos alterados fo-
ram enriquecidos em Mg e Fe e empobrecidos em Na, K e Ca. Os

metabasitos cloritizados mostram fortes enriquecimentos em Mg,
Fe, AI e Ti e grandes perdas de Si, Na, K e Ca. As rochas interme-
diárias ígneas alteradas foram, de forma geral, enriquecidas em Fe,
Mg e P, empobrecidas em AI, Ti, K e Na e lixiviadas em todos os
elementos traços, assim como nas REE. Os diferentes litotipos de
rochas vulcanoclásticas intermediárias alteradas não mostram um
comportamento tão homogêneo, mas foram, geralmente, enrique-
cidos em Fe, Ti, AI e P e empobrecidos em Ca, Mn e nas REE. As
rochas intermediárias vulcanoclásticas carbonatizadas foram enri-
quecidas em Ca, Mg, K, Ba, Rb, Li e U.

Os metabasitos ígneos apresentam valores de dlsO (SMOW)
em geral entre 5,9%0 e 11,8%0, alcançando razão de até 16,9%0
em rocha intensamente alterada. Nas rochas metaintermediárias
ígneas alteradas os valores de dlsO variam entre 14,1 e 17,6%0 e
nas rochas metaintermediárias vulcanoclásticas alteradas entre
15,3 e 17,8%0. Estes dados indicam que houve preservação, pelo
menos parcial, da assinatura isotópica original dos sistemas hi-
drotermais, refletindo possivelmente uma longa duração do sis-
tema hidrotermal oceânico, dadas as grandes anomalias positi-
vas observadas. Estas anomalias seriam, nes'te contexto, causa-
das pela descarga de fluidos quentes, provenientes de partes mais
profundas do sistema hidrotermal, em ambiente semelhante ao
observado nos campos hidrotermais atuais white smookers de
bacias de retro-arco. Neste contexto, os sedimentos metalíferos,
especialmente os sulfetados, que ocorrem na interface entre as
formações Morro da Pedra Preta e Nhanguçu, podem corres-
ponder às zonas de black smookers, onde, potencialmente, po-
dem ser encontrados depósitos de metais de base e de ouro.

COMPOSiÇÃO ISOTÓPICA DE Pb NA ATMOSFERA DA CIDADE DE SÃO PAULO E CARACTERIZAÇÃO
ISOTÓPICA DE PROVÁVEIS FONTES POLUENTES*

C. Aily 1, , M Babinski 1, , I.R. Ruiz 1, , K. Sato 1

I. Centro de Pesquisas Geocronológicas, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, Rua do Lago, 562, São Paulo,
S?, CEP 05508-900, Brasil. E-mails:crisaily@hotmail.com;babinski@usp.br

Este trabalho objetivou a determinação das composições iso-
tópicas e concentrações de Pb em amostras de material particu-
lado com diâmetro inferior a 10 ?m (PMIO) e água de chuva da
cidade de São Paulo, a fim de definir seu nível de contaminação
e caracterizar isotopicamente a atmosfera e suas prováveis fon-
tes poluentes. As amostras de PMIOforam coletadas em filtros
de teflon, na Cidade Universitária Armando de SaBes Oliveira,
USP, no período de agosto de 1999 a setembro de 2000.

Os procedimentos químico-analíticos empregados foram desen-
volvidos durante a pesquisa (Aily, 2001). As composições isotópicas
foram determinadas por Espectrometria de Massa Termoiônica, e as
concentrações obtidas pela técnica de Diluição lsotópica.

As razões 207Pbp06Pb e 2osPbp06Pb no PMIO variaram entre

0,786 e 0,875 e 1,934 e 2,119, respectivamente, definindo uma
reta quando plotada no diagrama 2osPbp06Pb vs. 207Pbp06Pb. As
concentrações de Pb variaram entre 3,02 e 254,52 ng/m3, sendo
que o valor médio é cerca de 15 vezes menor do que o limite
máximo de 1,5 ?g/m3 estabelecido pela CETESB. As amostras
de água de chuva apresentaram razões isotópicas semelhantes
às medidas no PMIO coletado no mesmo dia, indicando que os
aerossóis são carreados pela chuva.

As análises das possíveis fontes poluentes tais como gasolina
e etanol (Z07Pbj206Pb= 0,839-0,873), fuligem de escapamento (Z07Pb/
206Pb = 0,858-0,890) e material particulado proveniente de emis-
sões industriais coletados em filtros de fibra de vidro (Z07Pbp06Pb

= 0,781-0,861), apresentaram razões isotópicas dentro do mesmo

intervalo definido por 84% das amostras de PM\O (Z07Pbp06Pb =
0,840-0,870) confirmando sua participação na poluição por Pb

antropogênico da atmosfera da cidade de São Paulo. Entretanto,
15% das amostras de material particulado mostraram composi-
ções isotópicas mais radiogênicas, evidenciando a existência de
uma importante fonte de Pb com razões 207Pbj206Pb < 0,780, cuja

origem não foi identificada. Essas razões foram obtidas, princi-
palmente, em amostras coletadas durante os finais de semana e
nos meses de novembro/1999 a abril/2000. Uma amostra de par-
ticulado proveniente de emissão industrial apresentou razão 207Pb/
206Pbde cerca de 0,790. No entanto, o branco do filtro apresentou

razão similar, impedindo a confirmação de que essa emissão seria
a fonte radiogênica. As razões obtidas em poeira de rua mostra-
ram-se bastante variáveis (Z07Pbj206Pb= 0,838-0,945) sugerindo
que tenham sido transportadas de outros locais, através de massas
de ar ou agregadas aos veículos.

Em função destes resultados é possível sugerir que a maior
parte do Pb antropogênico encontrado na atmosfera de São Pau-
lo é proveniente de emissões industriais, uma vez que as con-
centrações de Pb nos combustíveis se mostraram muito baixas

« 38?g/L).O Pb geogênicoregionalapresentourazõesisotópi-
cas não radiogênicas (Z07Pbp06Pb= 0,909-0,932) evidenciando
que sua participação é pouco significativa considerando o Pb
total presente na atmosfera de São Paulo.

REFERÊNCIAS
Aily, c., 2001. Dissertação de Mestrado, Instituto de Geociências, Univ.

São Paulo, 76 p.

* Pesquisa financiada da FAPESP (Proc. 99/1541-6) e pelo PRONEX
(Conv.41.96.0899.00).
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ESTRATIGRAFIA DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM CARBONATOS QUE RECOBREM OS DIAMICTITOS DA
GLACIAÇÃO VARANGIANA, NA FAIXA PARAGUAI, BRASIL

C. J. S. de Alvarenga, R. V. Santos, E. L. Dantas
Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brasil, CEP. 70910-900

A Faixa Paraguai, localizada na borda sudeste do Cráton
Amazonas e leste do bloco Rio Apa, inclui uma sucessão de
rochas glaciomarinhas, turbiditos, carbonatos e detríticas depo-
sitadas em uma borda de margem distensiva, posteriormente afe-
tada pela Orogênese Brasiliana-Pan-Africana. A seqüência car-
bonática consiste de uma espessa estratigrafia de carbonatos pla-
taformais (-1300 m) que recobrem diamictitos relacionados à
glaciação de idade Varanger-Marionan. A idade relativa para
esta seqüência carbonática é sugeri da pela presença de Cloudi-
na Lucianoi e Corumbela Werneri encontrada no topo desta se-
qüência (Formação Tamengo), na porção sul da Faixa Paraguai
(Corumbá).

Uma amostragem sistemática, com objetivo de estabelecer
a estratigrafia isotópica da seqüência carbonatada (Formação
Araras), foi feita em três seções e revelaram significativas vari-
ações de valores de ?I3CpDB,ao longo do empilhamento vertical.

O intervalo inferior, localizado na borda da bacia, é carcterizado

por 12 metros de cap dolomite com valores de ?I3CpDBvariando

entre -10.5%0 e -9.60/00. O perfil isotópico ao longo de 200m de

ca1cários microcristalinos laminados e calcários argilosos depo-

sitados diretamente sobre diamictitos glaciogênicos, apresentam

valores negativos de ?I3CpDB(-10.5%0 e 0.6%0) e são interpreta-

dos como depositados em um ambiente de plataforma profunda.

Em contraste com a porção inferior da seqüência carbonatada,

um espesso pacote de dolomitos de águas rasas posicionados

acima deste horizonte, apresentam valores positivos e constan-

tes de ?13CpDB(+ 1.9%0 a +2.4%0), por mais de SOOm de espessu-

ra. No topo da Formação Araras ocorre um intervalo de dolomi-

tos e arenitos cimentados por dolomito que apresentam altos

valores de ?13CpDB(+4.1 %0 a +9.60/00) seguidos por uma abrupta

queda nos valores chegando a atingir -1.0%0.
O perfil de isótopos de carbono da seqüência carbonatada

da Faixa Paraguai é significativamente diferente dos valores
encontrados em outras seqüências neoproterozóicas do Brasil
Central. No Grupo Bambuí valores negativos de ?I3CpDBsão
encontrados somente nos primeiros metros dos carbonatos ba-
sais e logo são seguidos por um importante e extensivo au-
mento de ?I3CpDB(variando de +6.9%0 to +16.0%0). Estes da-
dos contrastam com os 200m basais da Formação Araras que
apresentam constantes e uniformes valores negativos de ?13CpDB.

As curvas de ?I3CpDBda Formação Araras apresentam uma for-
te semelhança com as publicadas para os carbonatos neoprote-
rozóicos da formações Buschmannsklippe e Maiberg descritas
na Namíbia, sugerindo uma correlação cronoestratigráfica en-
tre os carbonatos da Faixa Paraguai com aqueles encontrados
na Namíbia.

IDADE E SIGNIFICADO DO SISTEMA DE CISALHAMENTO MOIPORÁ-NOVO BRASIL
NO ARCO MAGMÁTICO DE GOIÁS: NOVOS DADOS U-Pb SHRIMP E Sm-Nd

João G. M Araújo!; Márcio M PimenteP; Richard Armstrong2
1 - Laboratório de Geocronologia, Instituto de Geociências, Universidade de Brasília, Brasília-DF, 70910-900
2 - Research School of Earth Sciences, The Australian National University. Canberra, A CT 0200, Austrália
1 - joao@unb.br 1 - marcio@unb.br 2 - prise.armstrong@anu.edu.au

O sistema de cisalhamento Moiporá-Novo Brasil localiza-
se na porção sudoeste de Goiás, destaca-se em imagens de radar
em extensão superior a 250 Km e largura de aproximadamente
50 Km. Este sistema possui direção NS com ramificações para
NE e NW na forma de arcos abertos e, na sua porção norte,
separa duas importantes unidades geotectônicas, o arco magmá-
tico intraoceânico neoproterozóico e rochas arqueanas do Maci-
ço de Goiás.

Dados isotópicos Sm/Nd obtidos neste trabalho na porção
sul deste sistema, entre as cidades de Novo Brasil-São Luis de
Montes Belos- Mossâmedes, revelaram idades modelo (T DM)que
podem ser agrupadas em três intervalos, 1163 a 971 Ma, 2004 a

1792 Ma e 1490 a 1446 Ma. O primeiro conjunto de idades

modelo (T DM)indica rochas formadas a partir de magmas juve-
nis neoproterozóicos, integrantes do Arco Magmático de Goiás.

O segundo conjunto com T
DM

(2004 a 1792 Ma) representa pro-

vavelmente a fusão de crosta siálica paleoproterozóica da re-

gião. O terceiro conjunto de idades modelo TDM (1490 a 1446

Ma) representa mistura entre uma fonte neoproterozóica e outra

mais antiga, talvez do Paleoproterozóico. Uma idade modelo
(TDM)de 3029 Ma obtida de um gnaisse próximo a Serra Dou-

rada é a mais antiga encontrada e representa uma fonte local de
idade arqueana. O granito de Messianópolis que ocorre próxi-
mo à cidade homônima revelou idade U-Pb SHRIMP de 542:!:4
Ma para sua cristalização.

Esses resultados comprovam a presença do Arco Magmáti-
co de Goiás nesta região com ocorrência de rochas mais antigas
intercaladas. A idade de cristalização do granito de Messianó-
polis, que é tardi a pós-tectônico, revela para a região uma das
últimas movimentações do sistema de cisalhamento Moiporá-
Novo Brasil, fomecendc um limite superior para sua formação.

Este sistema poderá representar uma descontinuidade muito
importante na evolução neoproterozóica do cinturão de dobra-
mentos Brasília e é neste contexto que investiga-se a possibili-
dade dessa estrutura ser um limite de blocos crustais, uma zona
de sutura brasiliana associada ao ambiente do arco magmático
ou simplesmente um limite de terrenos e que poderá ter tido
reativações distensivas no Paleozóico.
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OS CICLOS SEDIMENTARES E AS RESPOSTAS ISOTÓPICAS DE CARBONO E OXIGÊNIO NA
INTERPRETAÇÃO DE SEQÜÊNCIAS SEDlMENTARES EM SEÇÕES CARBONÁTICAS ALBIANAS.

Ricardo Latgé Milward de Azevedo
(PETROBRAS/CENPES - azevedo@cenpespetrobras.com.br).

A análise de ciclos de diferentes escalas marcados nos
perfis geofísicos, integrada com resultados isotópicos de car-
bono e oxigênio, podem auxiliar no detalhamento estratigrá-
fico e na interpretação genética do padrão estratal. Aprecia-
ção desta natureza, realizada nos carbonatos albianos da Ba-
cia de Campos, possibilitou a identificação de dez seqüênci-
as compostas de grande-escala (SCGE's), envolvendo perío-
dos de 1,4 a 0,3 Ma., e cerca de oito dezenas de seqüências
compostas de pequena-escala (SCPE's). O controle haloci-
nético, superimposto à subsidência térmica, apresenta-se como
o fator mais provável na criação de espaço para a sedimenta-
ção dos ciclotemas de terceira ordem. Os fenômenos orbitais

cumpriram um papel significativo na modulação da sucessão
faciológica das unidades aloestratigráficas de mais alta fre-
qüência, destacando-se aqueles associados à excentricidade
curta (100ka de duração).

O comportamento dos isótopos nas SCGE's permitiu distin-
guir variações entre os ciclotemas formados em ambientes de
plataforma carbonática rasa e aqueles acumulados em locais mais
profundos. Reconheceu-se a diferença de aproximadamente uma
ordem de grandeza nas taxas de acumulações entre os dois am-
bientes deposicionais. Com o detalhamento estratigráfico, os
hiatos tomaram-se mais evidentes, contribuindo para ampliar a
precisão da correlação geológica.

EXISTIU UMA OROGÊNESE MESOPROTEROZÓICA NA FAIXA RIBEIRA,
NO SUDESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO?

M. J Babinski; c.c.G. Tassinari J; A.P. Nutman 2; P.R. Martins J; K. Sato J; S.S. Iyer3

I. Centro de Pesquisas Geocronológicas, Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, Rua do Lago, 562, São Paulo,
S?, CEP 05508-900 (babinski@usp.br)
2. Research School of Earth Sciences, Australian National University, Canberra, Australia
3. Department of Physics and Astronomy, University of Calgary, Calgary, Canada

Idadesmesoproterozóicas(ca. 1,3 - 1,4Ga) foram obtidas
pelas metodologias Rb-Sr e Pb-Pb em amostras de rocha-total
de migmatitos do embasamento policíclico de algumas unida-
des da Faixa Ribeira, no Estado de São Paulo. Estas idades fo-
ram interpretadas como época do metamorfismo que afetou es-
tas rochas (Babinski, 1988; Tassinari, 1988), sugerindo a ocor-
rência de um evento tectono-metamórfico mesoproterozóico
nesta região. Neste trabalho, são apresentados novos resultados
de datação, envolvendo os métodos Sm-Nd e U-Pb (SHRIMP),
para investigar a existência ou não deste evento. O trabalho foi
desenvolvido em migmatitos do embasamento do Complexo
Embu. O mesossoma é constituído por biotita-hornblenda gnais-
ses; dois neossomas são observados: um mais antigo de cor cin-
za-claro, leuco-tonalítico e outro mais jovem de cor rosa, graní-
tico, mais grosso que corta o anterior.

As amostras do mesossoma apresentaram idades isocrôni-
cas Pb-Pb e Rb-Sr de 2,3 e 2,0 Ga, respectivamente. A idade
modelo T

DM Sm-Nd é de 2,95 Ga sugerindo a fusão de um pro-
tólito arqueano. Análises U-Pb SHRIMP realizadas em zircões
deste mesossoma mostraram idades de ca. 2000 Ma e 600 Ma,
indicando que sua cristalização ocorreu no Paleoproterozóico e
sofreu posterior metamorfismo no Neoproterozóico. Amostras
do neossoma cinza forneceram idades isocrônicas Pb-Pb e Rb-
Sr de ca. 1,3 - 1,4 Ga. Zircões deste neossoma datados pelo
método U-Pb SHRIMP apresentaram dados complexos e po-
dem ser divididos em três grupos: (1) zircões homogêneos de

idade paleoproterozóica; (2) zircões paleoproterozóicos com
núcleos arqueanos; (3) zircões com núcleos paleoproterozóicos
e sobrecrescimento metamórfico neoproterozóico. Zircões se-
parados do neossoma róseo forneceram idades de cristalização
paleoproterozóicas, mas mostram grande perda de Pb no Neo-
proterozóico (intercepto inferior da concórdia).

Estes resultados nos permitem concluir que os migmatitos
estudados não apresentam evidências de que um evento meso-
proterozóico tenha ocorrido na região. Neste caso as idades iso-
crônicas Pb-Pb e Rb-Sr de ca. 1,3 - 1,4 Ga obtidas nos neosso-
mas cinzentos representam pseudo-isócronas originadas pela
interposição de duas isócronas geradas por dois eventos meta-
mórficos de alto grau de idades paleo e neoproterozóica.

Esta pesquisa mostra que, em alguns casos, idades isocrô-
nicas Rb-Sr e Pb-Pb podem representar idades de mistura ou
mesmo idades sem significado geológico, principalmente em
rochas provenientes de terrenos polimetamórficos e com histó-
ria geológica complexa.
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As ocorrências de fosforitos neoproterozóicos no Brasil dis-

tribuem-se principalmente nos estados de Minas Gerais, Goiás

e Bahia. O depósito de Lagamar faz parte da Formação Rocinha
(Grupo Vazante) e integra a Faixa de Dobramentos Brasília.

Ocorrem como níveis contínuos, dentro de uma sequência me-

tarritmica arenosa, composta por quartzitos, metassiltitos e me-

targilitos. No local da mina encontra-se uma maior concentra-

ção das camadas lenticulares fosfareníticas, com espessuras cen-

timétricas.

Por se tratar da primeira tentativa de datar fosforitos empre-

gando a metodologia isotópica Pb-Pb, testes analíticos tiveram

que ser realizados. Cerca de 60-70 mg da amostra foram subme-

tidos a dissolução por meio de técnica de lixiviação desenvolvi-

da pela primeira autora. Todos os procedimentos analíticos fo-

ram realizados no CPGeo/USP.

Os resultados obtidos no I ° teste, com 7 lixiviados, não se

mostraram satisfatórios, apresentando altos erros, sugerindo

dois problemas: (I) quantidade de amostra insuficiente e/ou
(2) interferência de outros elementos durante a análise espec-

trométrica.

No 2° teste obteve-se apenas 4lixiviados. As razões isotópi-

cas mostraram-se bastante radiogênicas, com razões 206Pbp04Pb

entre 24,9 e 40,5 e 207Pbpo4Pbentre 16,04 e 16,98. Já as razões
208Pbpo4Pbforam não radiogênicas, fornecendo valores entre 37,9

e 38,4. Observou-se que as razões se tomam mais radiogênicas

do I ° para o 2° lixiviado, decrescendo em direção ao último. No

diagrama 207Pbpo4Pbvs. 206Pbp04Pbas razões mostraram-se ali-

nhadas evidenciando que o sistema isotópico não sofreu distúr-

bio após seu fechamento.

O 3° teste foi feito de forma similar ao 2°, mudando-se ape-

nas a normalidade do ácido (HBr). As composições isotópicas
foram ligeiramente menos radiogênicas, se comparadas as do 2°
teste. Razões 206Pbp04Pbvariaram de 24,4 a 36,2, 207Pbpo4Pbde
15,98 a 16,75 e 208Pbp04Pb de 37,8 a 38,3, seguindo o mesmo

trend do 2° teste. A razão obtida no resíduo não plota na reta

definida pelos demais dados.

O 4° experimento foi feito seguindo o mesmo procedimento

do 2° teste e forneceu razões 206Pbp04Pbentre 20,2 e 39,5, 207Pb/
204Pb de 15,70 a 16,93 e 208Pbp04Pb de 38,0 a 38,5. As razões

seguem o mesmo alinhamento definido pelos resultados obtidos

nos demais testes.

As composições isotópicas obtidas nos 3 testes definiram

uma idade isocrônica de 681:1: 130 Ma. No entanto, desconside-

rando as composições do resíduo, obtém-se uma idade mais pre-

cisa de 690 :I: 74 Ma. Pelo fato das amostras mostrarem-se de-

formadas e metamorfisadas, não se pode afastar a possibilidade

de que a idade Pb-Pb obtida represente uma idade mínima de
deposição dos fosforitos ou a idade da deformação que afetou

estes depósitos. Por outro lado, o valor da razão 87Sr(86Sr da

amostra de Lagamar (0,70781), assim como dos fosforitos de

Rocinha (média de 0,70777, n=6) são coerentes com os valores

esperados para a água do mar entre 600 e 730 Ma, de acordo

com as curvas mais aceitas de evolução do Sr. Os resultados

indicam que a metodologia isotópica Pb-Pb, através da técnica

de lixiviação, possibilita a determinação de idades que podem

revelar a época de deposição e/ou deformação de depósitos fos-

fáticos.

*Esta pesquisa teve apoio financeiro do PRONEX e da FA-

PESP concedido ao CPGeo/USP e da FINEPIPADCT, con-

cedido ao CPGG/UFBA.
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O Laboratório de Isótopos Estáveis do Centro de Pesquisas

Geocronológicas (CPGeo), do Instituto de Geociências da Uni-

versidade de São Paulo, em funcionamento desde o final de 2001

e o único do gênero no campus da capital, é fruto de um trabalho

que começou há cinco anos.

O laboratório tem como objetivo ser um núcleo de apoio a

projetos de tese de alunos de pós-graduação, bem como a traba-

lhos de pesquisadores docentes de quaisquer entidades e presta-

ção de serviços à comunidade. Comporta as linhas clássicas de

extração em alto vácuo de S02' CO2 e D/H, além de um espec-
trômetro de massa EUROPA GEO 20-20.

Razões isotópicas I3C/12Ce '80/'60 em carbonatos estão sen-

do determinadas rotineiramente e, muito brevemente, o labora-
tório estará capacitado a executar medidas de razões 34S,132Sem

sulfetos e sulfatos, 180/'60 em água e 2H/'H em silicatos e água.
O processo de implantação da metodologia analítica para

determinação das razões I3C/12Ce '801'60 em carbonatos in-
cluiu as etapas de calibração do espectrômetro de massa, aqui-
sição de padrões internacionais junto à Agência Internacional
de Energia Atômica, com sede em Viena, na Áustria e a prepa-
ração de um padrão intermediário, no caso, uma amostra de
mármore de Carrara, que foi analisada cem vezes e cujos re-
sultados receberam tratamento estatístico para a padronização
dos resultados, além da análise dessa amostra em outros labo-
ratórios.

A credibilidade dos métodos e procedimentos em relação
a padrões de referência e resultados alcançados serão objetos
de discussão.
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o Distrito Aurífero de Lavras do Sul (DALS) compreende
cerca de vinte antigos prospectos mineiros mais importantes,
situados em granitóides do Complexo Intrusivo Lavras do Sul
(CILS) (Gastal & Lafon, 1998) e nas rochas vulcanogênicas da
Fm. Hilário (FH) (Ribeiro & Fantinel, 1978).

As mineralizações da região são predominantemente filoni-
anas, representadas por veios de quartzo, calcita e dolomita (FH)
de direção N40W a E-W e, localizadamente, NE; subordinada-
mente ocorrem mineralizações disseminadas, relacionadas a al-
terações hidrotel1llais dos tipos propilítica e filica adjacentes aos
veios. Nestes locais, ocorrem concentrações de 0,4 a 5 ppm de
ouro, contidas na estrutura de sulfetos.

A metodologia Rb-Sr foi utilizada em amostras de mica bran-
ca e anfibólio associados à alteração do tipo filica (mica branca!
actinolita + quartzo + sulfetos) provenientes de seis antigas mi-
nas do CILS, em conjunto com duas amostras de Mexias (2000),
com o objetivo de construir uma isócrona de referência para o
evento hidrotel1llal no conjunto das diversas minas da região
(Bongiolo, 2002). Nas mesmas amostras foram realizadas aná-
lises isotópicas dI80-dD, com o objetivo de obter dados relacio-

nados ao fluido envolvido durante o processo mineralizante. Nos
sulfetos, representados por pirita e calcopirita, foram realizadas
análises isotópicas d34S(Bongiolo, 2002), com o objetivo de obter
a proveniência do enxofre fOl1lladordos minerais reconhecidos.
Amostras de calcita associadas a veios mineralizados foram sub-
metidas a análises dl80 e d13C.

A isócrona obtida nos minerais para o conjunto de minera-
lizações amostrado tem idade Rb-Sr de 582:1:6,6Ma. A linha
de tendência calculada para a composição isotópica (d'80-dD)
do fluido em equilíbrio a temperaturas de 500, 400 e 300°C
demonstra participação intensa de água meteórica principal-
mente para amostras da porção leste do CILS, enquanto as de-
mais análises são associadas à interação de fluidos magmáti-
cos e meteóricos. Os valores isotópicos d34Sobtidos variam
entre Oe 3%0,indicando origem magmática para este elemen-
to. A idade Rb-Sr obtida, em associação com a origem mag-
mática dos sulfetos do DALS sugerem que as mineralizações
são relacionadas ao evento alcalino (pertita e sienogranitos).
Os resultados isotópicos em carbonatos sugerem fonte abiogê-
nica para o carbono.

ESTUDO DE INCLUSÕES FLuíDAS E ISÓTOPOS DE SR DOS DEPÓSITOS DE FLUORITA

DE SERRA DO RAMALHO (BA) E MONTALVÂNIA (MG)

Violeta de Souza Martins Borges (violeta@cpgg.ujba.br) e Carlos Eduardo Silva Coelho(ccoelho@cpgg.ujba.br)
Grupo de Metalogênese, Curso de Pós-Graduação em Geologia, Universidade Federal da Bahia.

Duas áreas com mineralizações de fluorita foram estudadas
na região do médio rio São Francisco. A primeira área, trata-se
da região da Serra do Ramalho, no sudoeste do Estado da Bahia,
municipio de Bom Jesus da Lapa e a outra situa-se no noroeste
do Estado de Minas Gerais, município de Montalvânia.

As principais mineralizações ocorrem na FOl1llação Sete
Lagoas, entre as unidades C2 e Cr A fluorita ocorre interlamina-
da com dolomitos silicosos, em camadas irregulares ou lentifor-
mes, em bolsões e manchas irregulares, em brechas, filões e pre-
enchendo fraturas. A mineralização é controlada por antigas fra-
turas de extensão do embasamento, de direção N40o-45°W, que
foram reativadas no Brasiliano e que propagaram-se através da
cobertura neoproterozóica. As feições texturais e estruturais da
mineralização demonstram que a fluorita preenche e substitui
os carbonatos nas fraturas e, nitidamente a dolomita, indicando
uma origem epigenética.

O estudo microtel1llométrico de inclusões fluidas primárias
e pseudo-secundárias nos cristais de fluorita incluiu dois tipos
de medidas: (i) temperaturas de homogeneização, compreendi-
das entre 100° e 325°C, com uma moda de 197,5°C; e (ii) tem-
peraturas de fusão do gelo, compreendidas entre _12° e O°C com
a moda de -8,5°C, o que traduz uma salinidade em torno de 12,3
% equivalente em peso de NaCI. Os resultados de valores de
87Sr/86Srde fluoritas da região de Serra do Ramalho variam en-

tre 0,70839 e 0,71248, sendo que os valores das fluoritas de
Montalvânia são significamente mais elevados, variando entre
0,71498 a 0,72015. As razões 87Sr/86Sr das rochas encaixantes
(calcários) variam entre 0,70755 e 0,7089, sendo menos radio-
gênicas do que os valores das fluoritas.

Os dados geológicos, petrográficos, de inclusões fluidas e iso-
tópicos levantados neste trabalho pel1llitem propor uma hipótese
a respeito da fOl1llação dos depósitos de fluorita das regiões de
Serra do Ramalho (BA) e Montalvânia (MG): os altos valores das
razões 87Sr/86Srindicam uma fonte radiogênica, para a fluorita o
que descarta as encaixantes como rochas fontes. Corpos graníti-
cos, ricos em urânio (HHP), que poderiam corresponder as ano-
malias Bouguer fortemente negativas, seriam a fonte do Sr e do
flúor .Portanto, provavelmente, existem dois tipos de fluídos: flu-
ídos com altos valores de razões 87Srj86Srdas fluoritas, que prova-
velmente interagiram com rochas do embasamento, incluindo gra-
nitos ricos em urânio; e fluídos com baixos valores de razões 87Sr/
86Srdas encaixantes relacionado com a seqüência carbonática; o

calor radioativo liberado por plútons graníticos HHP, quando fra-
turados, teria gerado calor necessário para a fOl1llação de corren-
tes de convecção de magnitude suficiente para promover a circu-
lação de fluidos aquecidos na escala dos depósitos. Este fratura-
mento estaria relacionado à reativação de antigas falhas do emba-
samento, que serviriam de condutos para os fluidos descendentes
(água conata), que, ao se aquecerem, lixiviariam o flúor e o Sr, e

ascenderiam para o local de deposição; a solubilidade da fluorita
em soluções de NaCI aumenta com o aumento da temperatura e
diminui bastante na presença de cálcio na solução em baixas tem-
peraturas. Desta fOl1lla, o mecanismo que provavelmente favore-
ceu a deposição da fluorita deve ter sido o aumento de pH causa-
do pela interação dos fluidos mineralizantes com as rochas encai-
xantes, em confol1llidade com observações petrográficas, que
evidenciam processos de substituição das rochas encaixantes car-
bonáticas pela fluorita.
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ESTRATIGRAFIA ISOTÓPICA DE CARBONO NO EOCRETÁCEO DAS BACIAS RIFTE DO lESTE BRASilEIRO

Gilmar Vital Bueno
PETROBRAS/E&P-Corp/EXP/IRNA-SSE

As razões isotópicas de carbono foram usadas com o objeti-
vo de proporcionar uma correlação estratigráfica interbacinal e
secundariamente, em conjunto com as razões isotópicas de oxi-
gênio, avaliar o paleocomportamento hidrológico dos rifles la-
custres. Cada uma das bacias rifle da margem leste brasileira
que apresentam a seção clástica correspondente aos andares lo-
cais Rio da Serra-Aratu (Valanginiano-Hauteriviano), foi repre-
sentada por um poço. Para melhor avaliar a evolução da região,
esta foi dividida em três segmentos: leste (bacias do Espírito
Santo, Cumuruxatiba e Camamu); rifte abortado (bacias do Re-
côncavo e Tucano) e nordeste (bacias de Sergipe e Alagoas).

As razões isotópicas de dl3Cregistram uma excursão positi-
va ao longo do Andar Aratu, cuja variação situa-se em torno de
50/00e concentra-se na zona de ostracodes 005 (Eoaratu), com
término próximo a uma superficie de inundação máxima (SIM).
A SIM situa-se abaixo do topo da citada zona e é bem marcada
pelo forte deslocamento negativo na curva de d180, o qual indi-
ca uma mudança climática regional, onde condições secas pas-
sam a predominar sobre períodos de maior umidade.

As diferenças quanto à evolução do comportamento hidro-
lógico dos sete paleolagos analisados podem ser observadas a
partir do cruzamento dos valores de d13Ce d180, que exibe um

comportamento diferenciado entre as seções de idade Rio da
Serra e Aratu. O intervalo superior distingue-se do inferior pe-
los valores isotópicos mais elevados e pela presença de covari-
ância. Estes dois padrões são nitidamente separados por uma
estreita e constante faixa isotopicamente mais leve, a qual cor-
relaciona-se com a posição estratigráfica da discordância pré-
Aratu (DPA) e sua conformidade relativa.

Considerando-se a presença de covariância indicativa de la-
gos fechados, percebe-se que no Andar Rio da Serra, somente
os paleolagos da margem leste apresentavam este comportamen-
to. Após o evento que originou a discordância pré-Aratu, esta
condição de lago fechado foi estendida às bacias situadas na
margem nordeste e no futuro rifle abortado.

Por meio de correlação interregional, percebe-se que a con-
dição de lagos hidrologicamente fechados acompanhou o de-
senvolvimento da separação continental América do Sul-Áfri-
ca, ou seja, evoluiu de sul para norte. Considerando que o mo-
mento da mudança do comportamento isotópico dos paleolagos
é expressa por um marco fisico e isotópico, a discordância pré-
Aratu, esta pode ser interpretada como a assinatura do evento
tectônico que transformou o cenário geológico durante a passa-
gem do andar Rio da Serra para o Aratu.

EVIDÊNCIAS DE UM MAGMATISMO DE TENDÊNCIA ALCALINA DO PAlEOPROTEROZÓICO
NO CRÁTON SÃO FRANCISCO MERIDIONAL

José Car/os Sales Campos/; Miguel A.S. Basej2; Maurício Antônio Carneiro/
/Degeo/EM/UFOP; 2Universidade de São Paulo

Um conjunto de rochas, predominantemente gnáissicas, que

ocorre no Cráton São Francisco Meridional (CSFM), a WSW do

Quadrilátero Ferrífero, é conhecido como Complexo Granulitico

Passa Tempo. Nesse complexo, registra-se ainda a ocorrência de

corpos máfico-ultramáficos, orientados NW ou EW, além de gra-

nitóides de coloração clara. Rochas metassedimentares clásticas

e químicas, a sul do complexo, foram afetadas por uma zona de

cisalhamento, que se estende desde a Serra de IbiturunaIBom Su-

cesso até Jeceaba (ZCJBS). Novos estudos realizados nesse com-

plexo revelaram a existência de litotipos metamórficos com uma

composição modal, até então, incomum, que são gnaisses (da fá-

cies granulito) migmatizados com paleossomas e neossomas de

tendência alcalina. Tais rochas foram escolhidas para determina-

ções geocronológicas U-Pb. O litotipo gnáissico amostrado aflo-

ra a cerca de dois quilômetros a SW da cidade de Desterro de

Entre Rios. Esse gnaisse tem composição quartzo-monzonítica e

é constituído por hornblenda, ortopiroxênio, opacos, titanita e zir-

cão. Exibe um bandamento composicional (Sg) orientado segun-

do 240/40. O outro litotipo amostrado, que é uma porção migma-

tizada desse gnaisse, aflora a dois quilômetros em direção ESE da

mesma cidade. Esse litotipo apresenta composição quartzo-siení-

tica e é constituído por biotita, hornblenda, opacos, apatita, epido-

to e zircão. Os procedimentos analíticos foram realizados no La-

boratório de Preparação de Amostras para Geocronologia, LO-

PAG, do Degeo/EM/UFOP (concentrado de bateia para extração

de zircão) e no Laboratório de Geocronologia U-Pb da Universi-

dade de São Paulo (e.g. seleção final dos grãos de zircão, separa-
ção por iodeto de metileno e sucessivas seções no FRANTZ, ata-

que químico, diluição isotópica de multigrãos e obtenção das con-

centrações isotópicas). Os resultados obtidos para o gnaisse per-

mitiram traçar uma discórdia que intercepta a Concórdia em 2564

:!: 120 Ma e, no caso do neossoma, a discórdia apresenta um inter-
.

cepto superior de 2372 :!: 64 Ma. A primeira idade pode se referir

tanto à época do metamorfismo de fácies granulito quanto à da

cristalização do seu protólito. Por outro lado, a idade apresentada

pelo neossoma corresponde à época do retrabalhamento de ro-

chas, composicionalmente de tendência alcalina, evidenciando

fusão da infracrosta, concomitantemente ao magmatismo que deu
origem às rochas-fontes dos zircões detríticos, cujas idades defi-

nem uma moda entre 2400 e 2300 Ma (Machado et ai. 1996b),
encontrados em metassedimentos do grupos Sabará e Itacolomi.

Portanto, a geração desse neossoma vem corroborar a idéia da

ocorrência de um magmatismo félsico logo após a deposição do

Supergrupo Minas.
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ESTUDO DE INCLUSÕES FLUIDAS DOS DEPÓSITOS NEOPROTEROZÓICOS DE Pb-Zn-F

DO cRÁ TON DO SÃO FRANCISCO.

Carlos Eduardo Silva Coelho, Adriana Sanches Rocha Gomes, Ioná de Abreu Cunha e Violeta de Souza Martins
Grupo de Metalogênese, Curso de Pós-Graduação em Geologia, IGEO/UFBA

Estudo de inclusões fluidas primárias e pseudosecundá-
rias em esfaleritas de depósitos de Pb-Zn neoproterozóicos
localizados no Cráton do São Francisco (depósitos de Morro
Agudo e Nova Redenção) e em cristais de fluorita das mine-
ralizações de Serra do Ramalho e Montalvânia foram reali-
zados com o objetivo de se obter dados de temperatura míni-
ma de formação e composição do fluido. Estes dados são
utilizados tanto no problema de entendimento do ambiente
físico-químico da deposição do minério, como nos objetivos
imediatos de exploração mineral.

Com relação ao depósito de Morro Agudo(MG), os estu-
dos de inclusões fluidas primárias e pseudosecundárias em
cristais de esfaleritas indicaram soluções aquosas modera-
mente salinas (em tomo de 14% Eq. em peso de NaCI). A
grande distribuição dos valores de salinidade observadas nos
corpos de minério poderiam estar relacionadas a maiores
concentrações de sais no fluido próximo a zona da falha.
Dados de temperaturas de homogeneização e salinidades in-
dicam um padrão de zoneamento intimamente relacionado à
zona da falha principal. Paleotemperaturas são relativamen-
te mais altas próxima à zona da falha (122° a 283°C com
moda em 170°C). Longe da falha, as temperaturas reduzem
gradativamente (80° a 168°C com moda em 155°C).

Em relação ao depósito de Nova Redenção (BA), o estu-
do de inclusões primárias em esfaleritas cogenéticas à gale-
na mostrou a presença de soluções aquosas com salinidade
moderada a alta (em tomo de 24,3% eq. em peso de NaCl)
contendo provavelmente sais de Ca, K e Mg. As temperatu-

ras de homogeneização variaram entre 140°-190° com moda
em 185°C

No estudo microtermométrico realizado nas fluo ritas dos
depósitos da região de Serra do Ramalho (BA) e Montalvâ-
nia (MG) os dados de temperatura de fusão do gelo para as
inclusões fluidas primárias de todos os depósitos encontram-
se na maioria dos valores entre _10° e -7,75°C, com a moda
em -8,5°C, o que traduz uma salinidade em tomo de 12,3 %
equivalente em peso de NaCI. As temperaturas de homoge-
neização das inclusões fluidas primárias de todos os corpos
mineralizados estudados estão compreendidas principalmente
entre 115° e 220°C com uma moda em 197,5°C.

Os dados de temperaturas de homogeneização e salinida-
des dos fluidos de Morro Agudo e Nova Redenção, junta-
mente com os dados das inclusões em willemita da Mina de
Vazante (Th entre 150° e 170°C e salinidade variando entre
3 e 15% eq. em peso de NaCl), quando lançados num gráfíco
de dispersão e comparados com aqueles obtidos em depósi-
tos dos tipos MVT, SEDEX e Irlandês, caem inteiramente no
campo dos depósitos do tipo Irlanda.

Considerando as salinidades e as temperaturas de homo-
geneização para os depósitos de fluorita de Serra do Ramalho
e Montalvânia e comparando com os dados de inclusões flui-
das de vários depósitos do Brasil e do mundo os nossos dados
se superpõem aos dos depósitos de fluorita de Coahuila, Mé-
xico e são claramente distintos em relação aos depósitos tipo
Mississipi Valley, dos depósitos estratiformes do Vale do Ri-
beira e dos distritos fílonianos de Santa Catarina e Rio Bonito.

WEATHERING RATES AT CORUMBATAí RIVER BASIN (SP),
BY THE U-ISOTOPES DISEQUILlBRIUM METHOD

Fabiano Tomazini da Conceição! and Daniel Marcos Bonotto2
1 - Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE)/UNESP/Rio Claro. Avenida 24-A n° 1515,C.P'178,CEP13506-900, Rio
Claro, São Paulo, Brazil e-mail: rstein@claretianas.com.br
2 - Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE)/UNESP/Rio Claro. Avenida 24-A n° 1515, C. P. 178, CEP 13506-900, Rio
Claro, São Paulo, Brazil e-mail: dbonotto@rc.unesp.br

The U-disequilibrium method was utilized to evaluate the
velocity of alteration of rocks at Corumbataí river basin, São
Paulo State, Brazil. In order to perforrn this, the uranium con-
centration and 234Uj238Uactivityratio were evaluated for sam-
pies of waters, soils and rocks from this basin. The Corum-
bataí river basin has serious environmental problems in ter-
ms ofwater quality, which affected the U-isotopes modeling
used to evaluate the weathering rate ofthe rocks. The waters
are generally neutral, with phosphate contents ofup to about
3 mg/L. The uranium concentration increased with increa-
sing flow and phosphate content, in accordance with the ex-
pected complexation of uranyl ion under the observed pH
values. The Corumbataí river basin is atfected by the conti-

nuous use offertilizer-derived uranium utilized in sugar cane
crops, increasing the dissolved uranium concentration in Co-
rumbataí river (Santa Terezinha station) in wet period ofun-
til 43 %. The weathering rate at Corumbataí river basin utili-
zing the U-isotopes modeling corresponded to 0.0265 mm!
year (38,000 years to weather I m of rock under the actual
climatic conditions), but, when the inputs of anthropogenic
uranium were considered, then, a weathering rate of 0.022
mm!year (45,500 years to weather 1 m ofrock) was found.
The removed material at Corumbataí river basin provides
mainly from two sub-basins (Cabeças river and Passa Cinco
river), where the sandstones weather easier than siltstones
and claystones in the basin.
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ISÓTOPOS DE Pb EM GALENAS DOS DEPÓSITOS DE Pb-Zn

DA REGIÃO DE VAZANTE-PARACATU: DADOS PRELIMINARES

I.A. Cunha I, , M Babinski 2, , A. Misi 1
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Os depósitos de Zn-Pb da região de Vazante-Paraca-
tu estão associados a um "trend" de direção N-S com apro-
ximadamente 300 km dede extensão, que ocorre na mar-
gem oeste do cráton do São Francisco. Os depósitos estão
hospedados nas seqüências dolomíticas do Grupo Vazan-
te. Os estilos das mineralizações são distintos, podendo
ocorrer depósitos sindiagenéticos e epigenéticos indican-
do uma longa evolução do sistema mineralizante.

A mineralização de sulfetos de Zn-Pb do depósito de
Morro Agudo é composta essencialmente de esfalerita, gale-
na e menor quantidade de pirita. Os corpos de minério en-
contram-se distribuídos ao longo de uma zona de falha e sub-
divididos em quatro corpos de principais. O depósito de Va-
zante é constituído por dois tipos de mineralização: willemí-
tica, representando o minério mais importante da mina de
Vazante; calamínica, que ocorre em superficie. No depósito
de Vazante ocorrem ainda corpos de sulfetos (esfalerita e
galena). O depósito de Fagundes é constituído por corpos de
minério stratabound (esfalerita, galena e pirita), enquanto que
a mineralização de Ambrósia é predominantemente filonia-
na, constituída de esfalerita, pirita e galena.

As razões isotópicas de Pb foram determinadas em 38
amostras de galenas, coletadas nos diferentes tipos de miné-
rio da região de Vazante-Paracatu. Em Morro Agudo, as com-
posições isotópicas de Pb determinadas em 27 amostras de

galenas, coletadas dos diferentes corpos de minério, mos-
tram um intervalo estreito, sem muita variação: com razões
206Pbp04Pbvariando de 17,588 a 17,839, 207Pbp04Pbde 15,608

a 15,789, e 208Pbp04Pbde 36,998 a 37,558. No depósito de
Vazante as razões isotópicas 206Pbp04Pbvariam de 17,718 a
17,759, 207Pbp04Pbde 15,667 a 15,706, e 208Pbp04Pbde 36,998
a 37,558. No depósito de Fagundes as razões 206Pbp04Pbva-
riam de 17,763 a 17,833, 207Pbp04Pbde 15,648 a 15,714, e
208Pbp04Pbde 37,227 a 37,452. Em Ambrósia as razões 206Pb/
204Pbvariam de 17,735 a 17,740, 207Pbp04Pbde 15,629 a

15,690, e 208Pbp04Pbde 37,257 a 37,475. Os resultados mos-
tram que não existe distinção entre as características isotópi-
cas dos vários tipos de minério, evidenciando um caráter
homogêneo na região.

Idades-modelos Pb-Pb calculadas pelo modelo de está-
gio-duplo de Stacey & Kramers (S&K), para as galenas do
depósito de Morro Agudo, forneceram idades no intervalo
de 766 a 929 Ma. No diagrama 207Pbp04Pbvs. 206Pbp04Pb,as
razões isotópicas das galenas plotam acima da curva de evo-
lução de S&K indicando que o fluido mineralizante evoluiu
de uma fonte crustal com altas razões UlPb. Adicionalmen-
te, neste diagrama as composições isotópicas definem um
alinhamento que intercepta a curva de evolução isotópica de
Pb a ca. 700 Ma, sugerindo que esta pode representar uma
idade aproximada da formação do depósito.

ESTUDOS DE ISÓTOPOS DE Sm-Nd NA JAZIDA AURíFERA MINA 11I,GREENSTONE BELT DE CRIXÁS,

GOIÃS: IMPLICAÇÕES NAS IDADES MODELO DE SEDIMENTAÇÃO E DE MINERALlZAÇÃO

Paulo de Tarso Ferro de Oliveira Fortes, Márcio Martins Pimentel, Roberto Ventura Santos e Sérgio Luiz Junges
Instituto de Geociências - Universidade de Brasília

O greenstone belt de Crixás (00), é uma seqüência vul-
cano-sedimentar constituída, na base, por rochas metavul-
cânicas ultramáficas e máficas, respectivamente, das for-
mações Córrego Alagadinho e Rio Vermelho, e, no topo,
por rochas metassedimentares detríticas e químicas da For-
mação Ribeirão das Antas.

A seqüência é parte do bloco siálico arqueano exposto
na região central da Faixa Brasília, de idade neoproterozói-
ca, e foi, portanto, fortemente retrabalhada pela orogenia
Brasiliana.

A Mina III é a jazida aurífera mais importante da re-
gião e a mineralização está associada, principalmente, a
xistos carbonosos e veios de quartzo (Zona Inferior de
Minério) e sulfeto maciço associado a muscovita xisto e
clorita-granada xisto (Zona Superior de Minério) aloja-
dos em seqüência de rochas carbonáticas Fe-dolomíticas,
da unidade metassedimentar de topo.

Dados Sm-Nd de metakomatiitos e metabasaltos da uni-

dade basal indicaram idade de 3,00:!: 0,07 Oa, corroborando
dados Pb-Pb e Sm-Nd obtidos em trabalhos anteriores.

A isócrona Sm-Nd construída para granada e rocha total
de clorita-granada xisto da Zona Superior de Minério, forne-
ceu idade de 505 :!:7 Ma, sugerindo idade neoproterozóica
para a mineralização e confirmando dados Rb-Sr, K-Ar e Ar-
Ar anteriormente obtidos.

Entretanto, as idades modelo T
DM

de rochas metassedi-
mentares do topo, tais como xistos carbonosos da Zona Infe-
rior de Minério e xistos feldspáticos, situam-se, predominan-
temente, entre 2,33 e 2,49 Oa e demonstram que as mesmas
não são arqueanas.

As idades modelo obtidas sugerem que as rochas me-
tassedimentares de topo sejam parte de uma ou mais lâ-
minas de cavalgamento formadas por rochas supracrus-
tais proterozóicas posicionadas tectonicamente sobre os
terrenos arqueanos, provavelmente durante a orogenia
Brasiliana.
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GEOCRONOLOGIA E GEOQuíMICA ISOTÓPICA (Pb, S, C E O) DO DEPÓSITO DE CU-AU DO IGARAPÉ
BAHIA, PRovíNCIA MINERAL DE CARAJÁS (PA), BRASIL
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o depósito de Cu-Au Igarapé Bahia está hospedado em
rochas do grupo homônimo, de idade arqueana, localizado na
Província Mineral de Carajás (PMC), sudeste do Cráton Ama-
zônico. O Grupo Igarapé Bahia ocorre como uma pequena ja-
nela erosional e/ou estrutural dentro da Formação Águas Cla-
ras que lhe é sobrejacente. Esse grupo é composto por rochas
metavuIcânicas máficas (RMV), metapiroclásticas (RMP) e me-
tassedimentares (RMS), bem como por formações ferríferas
bandadas. Separando essas duas seqüências ocorre uma zona
de brechas hidrotermalizadas (ZBH), que são as principais ro-
chas hospedeiras da mineralização de cobre-ouro. Rochas in-
trusivas máficas (RIM) cortam todos esses tipos litológicos.
Os principais minerais do minério, alguns ocorrendo também
em veios que cortam a ZBH, RMV e RMP são calcopirita,
pirita, bornita e covelita. Clorita, siderita, quartzo e magnetita,
bem como quantidades subordinadas de turmalina, calcita,
molibdenita e fluorita, destacam-se na ganga. Modelos genéti-
cos propostos para esse depósito sugerem uma natureza vuIca-
no-exalativa singenética, ou analogia com depósitos da classe
óxido de ferro (Cu-Au-U-ETR) epigenéticos com base sobre-
tudo no conteúdo metálico. Outros propõem uma mineraliza-
ção epigenética relacionada com intrusões graníticas paleopro-
terozóicas.

O objetivo principal deste trabalho é subsidiar discussões
sobre a idade e origem da mineralização primária e/ou remobili-
zada do depósito Igarapé Bahia. Dados de isótopos estáveis em
caIcopirita e siderita (S, C e O) complementaram a caracteriza-
ção do minério hospedado nas BH.

Datações pelo método Pb-Pb em caIcopirita indicam que a
mineralização hospedada nesses tipos litológicos é de idade ar-
queana (2764:i:22 Ma) e contemporânea às seqüências vulca-

nossedimentares (2745:i:l Ma, RMV e 2747:i:1 Ma, RMP) do
Grupo Igarapé Bahia. Idades Pb-Pb similares foram obtidas para
a calcopirita de veios da BH (2772:i:46 Ma), RMV (2756:i:24
Ma), RMP (2754:i:36 Ma), RIM (2777:i:22 Ma) e ouro na RMV
(2778 Ma). Estes dados geocronológicos corroboram uma ori-
gem singenética a tardi-sigenética para a mineralização do de-
pósito Igarapé Bahia. Análises Pb-Pb em lixiviados de calcopi-
rita da BH revelando idades de 2385:i:122 Ma e 2417:i:120 Ma
sugerem remobilização possivelmente relacionada a reativações
tectônicas regionais associadas ao Sistema Transcorrente Cara-
jás-Cinzento. As composições isotópicas de Pb são bastante ra-
diogênicas e indicativas de magmas enriquecidos em U e Th
derivados da crosta superior. Elas mostram evidências de per-
turbação do sistema U-Pb, possivelmente ligada a perdas recen-
tes de urânio como conseqüência da exposição das rochas do
depósito Igarapé Bahia ao ambiente superficial oxidante.

A composição isotópica de enxofre no depósito Bahia mos-
tra valores de d34Sdominantemente na faixa de +0,1 a +4,20/00,o
que significa, além de uma fonte relativamente homogênea, bai-
xo grau de fracionamento. Estas características são encontradas
comumente em sulfetos relacionados a sistemas magmáticos ou
em ambientes vulcanogênicos arqueanos, nos quais a formação
de espécies oxidadas de enxofre deve ter sido pouco favorecida.
Os valores de dl3C PDBda siderita também são relativamente ho-
mogêneos (-7,28 a -5,78%0), sendo o carbono interpretado como
de derivação mantélica e, talvez, de fonte carbonatítica embora,
até o momento, não se tenha evidências da existência desse tipo
de rocha na PMC. Por sua vez, os valores de d'80 PDBsão mais
variáveis (-15,51 a -20,96%0), sugerindo certo grau de fraciona-
mento possivelmente devido à mistura com águas superficiais
de provável origem meteórica.

HISTÓRIA ISOTÓPICA DA DEPOSiÇÃO DE PB ATMOSFÉRICO EM PALEOSEDIMENTOS LACUSTRES DE
LAGOA FEIA -GO (BRASIL): DADOS PRELIMINARES

S.M. C.L. Gioia 1.2, MM Pimentell., K Ferraz- Vicentini 3., , M.L Salgado-Labouriau.4

ILaboratório de Geocronologia, Instituto de Geociências, Universidade de Brasília; 2sgioia@unb.br; 3Laboratório de Ecologia,

Universidade de Brasília; 4Laboratório de Micropaleontologia, Instituto de Geociências, Universidade de Brasília.

Na América do Sul, têm-se poucos registros da evolução
isotópica do Pb nos períodos pré-industriais, a literatura apenas
evidência dados das últimas duas décadas. Este trabalho visa
analisar um testemunho de paleosedimento dos últimos 6.000
anos da Lagoa Feia, ao lado da cidade de Formosa - GO a 60
km de Brasília, no Brasil Central, para a reconstrução do regis-
tro da poluição de Pb atmosférico pré-industrial.

A metodologia foi baseada na técnica de Espectrometria de
Massa com Fonte de Ionização Termal (TIMS), para determina-
ção tanto do teor, quanto das composições isotópicas de Pb (206Pb/
207Pbe 208Pbp06Pb) em alíquotas de lixiviação e na fase residual

do material. A evolução das razões isotópicas da fase lixiviada
se mostrou comparável com a produção de Pb, durante os últi-
mos 5.000 anos, encontrados no Hemisfério Norte. Registros
isotópicos antropogênicos importantes foram detectados entre
2.000 e 3.000 AP., que corresponderiam à atividade de fundição

de Pb durante os Impérios Romano e Grego.
Uma boa correlação foi estabelecida com o estudo palinoló-

gico de Ferraz-Vicentini (1999), onde os níveis com maior teor
de Pb coincidem com os de maior ocorrência de partículas de
carvão que tende a estabelecer uma composição mais radiogêni-
ca e, portanto, mais próxima do background da época. As partí-
culas de carvão serviram como uma fração conservativa do meio,
podendo ser utilizada em cálculos de fator de enriquecimento,
ajudando a discriminar entre as contribuições de Pb provenien-
tes de fontes antropogênicas e as fontes naturais.

Mais dados serão necessários, principalmente para se com-
provar efetivamente a coerência dos registros nestes 6.000 anos
no Brasil Central, visto a inexistência de trabalhos no Hemisfé-
rio Sul com paleosedimentos, bem como a inexistência de rela-
tos de uma provável Troca Inter-Hemisféricada atmosfera neste
período.
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ESTUDO ISOTÓPICO DECARBONATOS EM BASALTOS DA Fm. SERRA GERAL, REGIÃO DO ALTO URUGUAI (RS)

Máreia Gomes', André S. Mexias/, Milton Formoso/ e Aleides N. SiaP
/ Instituto de Geoeiêneias - CPGq - UFRGS, 2 LABISE - UFPE

As composições isotópicas de C e
°

de carbonatos forma-
dos em basaltos da Fm. Serra Geral do Mesosóico da Bacia do
Paraná podem auxiliar na compreensão dos processos formado-
res destes minerais.

Na região do Alto Uruguai (RS), os basaltos constituem uma
seqüência aflorante de 12 derrames, na qual observa-se a interca-
lação de tipos químicos alto-Ti e Ti-intermediário, conforme a
classificação de Peate (1989). Estruturalmente, os derrames dife-
renciam-se em dois grupos I e 11,conforme a presença de nível de
geodos e o estilo do ftaturamento (Gomes, 1996). Os derrames do
tipo I caracterizam-se pela presença de um nível contendo geodos

centimétricos a métricos que constituem a mineralização de ame-
tista:f: calcita em três derrames e ametista:f: calcita:f: selenita em
um derrame.

°
nível de geodos situa-se no topo do nível maciço,

acima do qual há uma camada de basalto livre de vesículas e fra-
turado que o separa do nível vesicular superior. Os derrames do
tipo 11não apresentam geodos e são intensamente fraturados em
padrões de colunados e entablamentos.

Os carbonatos ocorrem nestas rochas em geodos, preenchen-
do vesículas e nas fraturas de resfriamento. Para este estudo,

foram selecionadas amostras de cinco derrames da seqüência:
derrames 2, 6, 8, 9 e 11, correspondendo à sua posição na pilha.
Nos derrames 2, 6 e 8, foram amostrados carbonatos de geodos
associados à ametista e de vesículas dos níveis vesiculares do
topo. No derrame 9, os carbonatos são provenientes de geodos
onde encontram-se em associação com gipso (selenita), além de
ametista. No derrame 11, os carbonatos ocorrem em vesículas
do nível vesicular do topo e em vesículas do tipo "pipe" no nível
vesicular da base e também preenchendo as fraturas geradas
durante o resfriamento da rocha.

Os resultados mostram que nos derrames 2, 6, 8 e 11 nos
carbonatos dos geodos e vesículas o dl80(SMOW, %0) varia de
24,5 a 26,5 e dl3C varia de -7,5 a -25%0, formando "trends"
sub-paralelos. Os carbonatos dos geodos e vesículas do derrame
9 e das fraturas do derrame 11 têm dl80(SMOW, %0)entre 23,5

e 27,5 e dl3C entre -2 a -10%0e formam "trends" com orienta-
ção diferente do outro conjunto. Estes resultados sugerem a in-
fluência de dois fatores no comportamento isotópico do C e O,
relacionado a desgaseificação do magma e a alteração em mais
baixa temperatura.

PRECIPITATION OF BEACHROCK CEMENTS IN ITAMARACÁ ISLAND:
MIXING OF MARINE AND METEORIC WATERS

Núbia Chaves Guerra/, Chang Hung Kiang 2;Aleides Nóbrega Sial/
/ NEG/LABISE, UFPE, Av. Acadêmico Hélio Ramos S/N, c.P. 7852, Recife, PE, 50.732-970; nschaves@npd.ufpe.br
2IGCE, UNESp, Av. 24-A, 1515, c.P. 178, Rio Claro, Sp, 13.506-900

Geochemical analyses were carried out on beachrocks and
water samples from the Itamaracá Island, northeastern Brazil.
Framework detrital composition is siliciclastic and cemented by
calcite and/or aragonite. The precipitation ofCaCO) cement near
the freshwater and intertidal zone of Recent beach sediments is
a widespread and rapid processo The ?I3C values and diagenesis
features confirm that cementation occurs in meteoric-vadose and/
or marine-phreatic by loss ofC02 in evaporation ofthe intersti-
tial water. The cryptocrystalline cement in beachrock at Itama-
racá Island is high-Mg calcite in composition. However, some
cement is Mg-bearing calcite, which is higher in Sr content than
its high-Mg counterpart.

Examination of complex short-period fluctuations in carbo-
nate chemistry of pore water, suggests that degassing of CO takes
place within the water at Itamaracá Island. Further more, degas-
sing may play an important role in precipitation of Mg calcite
cement. Mixing may, however, affect carbon dioxide content of
interstitial water and the source of cal' for pore water of the
beach appears to be within the intertidal zone. At low tide, there
would be less dilution ofpore water by CO2-poor seawater, re-
sulting in ?C02 in pore water higher than that during high tide,
when dilution effects are more pronounced. The data assembled
suggest formation of cryptocrystalline high-Mg calcite cement
induced by CO2 degassing in the vadose zone of beach sedi-
ment. In order, more frequent sampling intervals including both
marine and pore water should be established over a longer and
more continuous period oftime in order to better document va-
riations in saturation ratio with respect to tidal stand.

The fabric of cryptocrystalline Mg calcite cement indicates

that cement is forming mainly in the vadose zone, and chemical
data from pore water indicate that cement is precipitating from
solutions that are nearer to marine composition rather than me-
teoric or mixed meteoric-marine compositions; continued gro-
wth of inter- and intragranular cryptocrystalline Mg calcite ce-
ment traps fine-sand sized skeletal particles, which infiltrate the
pores, resulting in development of cryptocrystalline cement-su-
pported fabrico

Cement-supported zones may later be eroded from older
horizons of beachrock and incorporated as intraclasts with in-
ternal cement-supported fabrics in younger beachrock sediment.
Clear fringes of microcrystalline Mg calcite cement fornl subse-
quent to cryptocrystalline cement, either as part of a continuous
sequence involving increased rates of CO2 degassing, or as a
later stage of cementation influenced by the rapid degassing of
seawater from upper horizons.

A well-developed marine/meteoric mixing zone may be pre-
sent at deeper levels in the beach and backbeach, but such a
zone does not exist at the bottom where vadose cementation is
taking place. Carbon dioxide degassing can account for variati-
ons in pore-water chemistry and precipitation ofMg calcite ce-
ment. Comparison of variations in water chemistry wíth tidal
stand reveals that tidal pumping may influence degassing and
resulting precipitation ofMg calcite cement.

When chemical and tidal cycles fluctuate with the same pe-
riod, CO2is actively dissolved in pore water during rising tides.
These variations suggest that CO2 degassing of pore water in
the beach-beachrock system may occur during falling tides, re-
sulting in precipitation of calcite cement.
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THE ENIGMA OF THE ARARIPE PLATEAU - NEW CONSTRAINTS ON ITS
UPLlFT AND TECTONIC HISTORY USING AFTA
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The Araripe Basin, located in the Borborema Province, NE
Brazil, developed via a sequence of distinct events related to the
break-up of Gondwana and the opening of the South Atlantic.
The geological history ofthe region is recorded in the preserved
stratigraphy, which ranges in age from Paleozoic to Middle Cre-
taceous.

The most conspicuous feature associated with the Araripe
basin is its existence on the Araripe Plateau, a large mesa ca-
pped by Cenomanian-Albian non-marine sandstones (Exu For-
mation). At the plateau base, gray to black shales ("Batateiras
layers") represent deposition in a large lake system covering part
of northeastern Brazil during Early Aptian and can be correla-
ted with similar units in the Potiguar and Ceará basins, along the
equatorial margin.

Previous researchers have used the preserved geological sec-
tion in the basin to infer the landscape evolution ofthe Araripe
Plateau, the uplift and exhumation ofwhich are supposedly cau-
sed by widespread epeirogenic movements associated with post-
break-up events in the Borborema Province. Independent cons-
traints on the timing and magnitude ofuplift ofthe Araripe Pla-
teau area can be estimated using apatite fission track analysis
(AFTA).

A series of AFTA samples along a N-S transect ofthe Ara-
ripe basin and its neighboring basement provi de clear evidence
for heating in the past. AFTA results from ali samples show evi-
dence for Late Tertiary cooling commencing sometime in the
last 40 Ma. Maximum paleotemperatures associated with this

event are very similar (70-90°C) between samples, consistent
with little differential movement across the sampled region.

AFTA results from the Aptian sandstone sample (Rio da
Batateira Formation) indicate an earlier event (pre-40 Ma). Ho-
wever, interpretation of AFTA suggests that any paleo-heating
between sediment deposition (112 Ma) and 40 Ma must be as-
sociated with paleotemperatures less than -100°C. Although the
timing of this event is not well defined, this constraint on paleo-
temperature places an important upper limit on the amount of
paleo-burial (and subsequent erosion) that could occur during
the Late Cretaceous-Early Tertiary in this area.

In contrast, AFTA results from the Precambrian and Paleo-
zoic basement samples require paleo-heating prior to the Tertia-
ry. The Precambriansample indicates cooling through 100°C
sometime between 400 and 230 Ma, while AFTA results from
the Siluro-Ordovician samples (Cariri Formation) suggest coo-
ling commencing between 200 and 150 Ma. This latter cooling
event, if related to uplift and erosion, may have provided the
Jurassic and Cretaceous sediments to the Araripe basin.

The timing ofthese various events coincide with the timing
of events identified in and around the Borborema Plateau using
AFTA (Morais Neto et ai., in preparation). This coincidence in
the timing of events suggests that they are necessarily regional
in nature and therefore likely to be related to regional exhumati-
on. Ifwe assume a paleogeothermal gradient of35°C!km (and a
surface temperature of25°C), we estimate erosion of 1.2-1.7 km
across the Araripe area associated with the Late Tertiary event.

TERMOCRONOLOGIA POR TRAÇOS DE FISSÃO EM APATITAS NO DISTRITO FLUORíTICO DE SANTA
CATARINA: RELAÇÕES DO HIDROTERMALlSMO COM A EVOLUÇÃO DA MARGEM CONTINENTAL

Andréa Ritter Jelinek & Artur Cezar Bastos Neto
Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

A região de estudo situa-se no sudeste do estado de Santa
Catarina, face à plataforma de Florianópolis, que faz parte do
lineamento de Florianópolis e separa as bacias de Santos e Pelo-
tas, de evoluções distintas. As rochas presentes na região são
graníticas e metamórficas do Cinturão Dom Feliciano, rochas
sedimentares da bacia do Paraná, basaltos da Formação Serra
Geral e sedimentos cenozóicos. Na região, mesmo atingindo al-
titudes da ordem de 900 m, a Serra do Mar não existe mais en-
quanto estrutura geomorfológica. Por outro lado, a área foi afe-
tada por um importante hidrotermalismo responsável pela for-
mação dos filões do Distrito Fluorítico de Santa Catarina, cuja
origem está relacionada à evolução térmica da margem conti-
nental. Para precisar a história térmica da região foram datadas
22 amostras por traços de fissão em apatitas, considerando-se a
compartimentação tectônica segundo dois sistemas principais
de lineamentos (ENE-WSW e WNW-ESE) e o hidrotermalismo
associado, principalmente a estruturas NNE-SSW. As amostras
datadas são granitóides coletados em superficie desde o nível
do mar até altitudes da ordem de 500 m e, também, na encaixan-
te da mina de fluorita Nova Fátima.

As fluorapatitas foram datadas pelo método do detector ex-
terno, utilizando a calibração zeta. Foram datados de 2 a 23 grãos
por amostra. Os testes de c2 indicam uma única população de
idades por amostra. As idades centrais situam-se no intervalo de
66,9 a 40,2 Ma (i:! s). As idades mais jovens (entre 42,1 e 40,2
Ma) são de amostras da mina Nova Fátima. Os traços confina-
dos apresentam comprimentos médios variando de 10,8 a 13,3
mm, o que indica histórias de resfriamento variáveis,

A otimização dos dados mostra um início de registro dos

traços de fissão em geral em tomo de 10 a 30 Ma antes da
idade aparente. As amostras regionais mostram um
comportamento diferenciado: aquelas com início de registro
dos traços a 90 Ma apresentam um resfriamento lento durante
a passagem pela zona de annealing parcial, enquanto que
aquelas de início de registro dos traços a 60 Ma apresentam
um resfriamento mais rápido. As amostras da mina Nova Fátima
são caracterizadas por um início de registro dos traços a 50
Ma, com um resfriamento muito rápido, até aproximadamente
80.C, e mantém-se a uma temperatura mais alta que as demais
amostras até 12 Ma, indicando que o sistema hidrotermal
permaneceu ativo até esta idade. As amostras coletadas nas
proximidades da planície costeira, apresentam idades
abrangendo todo o intervalo de idades das demais, mas, no
entanto, não se enquadram na correlação idade traços de fissão
vs altitude obtida para as demais amostras de superficie.

O soerguimento na região foi acentuado por uma anomalia
térmica há aproximadamente 70 Ma coincidindo com o
magmatismo alcalino de Lages e vulcanismo na plataforma de
Florianópolis. Esta anomalia possivelmente está associada ao
lineamento de Florianópolis. Subseqüentemente, a denudação
do setor é atribuída ao recuo do escarpamento na borda da bacia
do Paraná. Devido ao hidrotermalismo nas estruturas NNE-
SSW, as amostras da Mina Nova Fátima passaram pela zona
de annealing parcia posteriormente às amostras regionais. O
último evento evidenciado na região foi o basculamento dos
blocos mais a leste, segundo um controle pelos lineamentos
acima, definindo os contornos das paleobaias da planície
costeira.
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NOVOS DADOS GEOCRONOLÓGICOS Pb-Pb E Sm-Nd PARA A REGIÃO NORTE DA GUIANA

FRANCESA:IMPLlCAÇÕES PARA A EVOLUÇÃO CRUSTAL DA PORÇÃO SUDESTE DO ESCUDO DAS GUIANAS.

Jean-Michel LafonI, Roberta ps. TavaresI, Claude Delor, Philippe Ross;J
I.Centrode Geociências- UniversidadeFederaldo Pará;2 BRGM - OrléansFrance

A porção Sudeste da Província Maroni-Itacaiúnas (PMI)
constitui um extenso domínio, abrangendo geograficamente a
Guiana Francesa e o Estado do Amapá. A PMI insere-se em um

modelo de evolução do Cráton Amazônico envolvendo um ex-
tenso núcleo de crosta continental antiga preservada e estabili-
zada desde o Arqueano, circundado por faixas móveis de idades
proterozóicas. Esse modelo envolve uma evolução pontuada por
episódios de acreção crustal durante o Proterozóico. Tassinari
(1996) dividiu a porção sudeste da PMI em dois domínios. O
primeiro, a sul, representa um domínio sialítico formado por
núcleos arqueanos inseridos como inliers nas unidades paleo-
proterozóicas e retrabalhados durante a orogênese Transamazô-
nica. O outro domínio, a norte, corresponde a um domínio "si-
mático" gerado por acreção crustal juvenil durante o Paleopro-
terozóico. O limite entre os dois domínios seria localizado na
região de fronteira entre Amapá e Guiana francesa.

Na porção norte da Guiana francesa, a cronologia dos even-
tos magmáticos e metamórficos Transamazônicos foi estabele-
cida com precisão (Vanderhaeghe et aI. 1998, delor et aI. 2001).
Rochas granulíticas não foram identificadas porém ortognais-
ses e migmatitos são freqüentes nesse setor. As séries "Isle de
Cayenne" e o complexo Guiana Central são considerados como
os equivalentes de alto grau de metamorfismo das seqüências
greenstones do Grupo Paramaca. A formação desses greensto-
nes iniciou em tomo de 2,21 Ga e caracteriza um episódio de
acreção de crosta juvenil a partir do manto. De 2,20 Ga até 2,13
Ga, granitóides de afinidade calco-alcalina (tonalitos e granodi-
oritos) e associados às seqüências greenstones, estão relaciona-
dos a formação de um conjunto de arco de ilhas e de bacias
vulcano-sedimentares em contexto de subdução. com direção

para sul. Após 2,10 Ga, granitos potássicos e per-aluminosos de
derivação crustal estão associados a um episódio de retrabalha-
mento crustal após o fechamento das bacias vulcano-sedimen-
tares. Os dados isotópicos de Sr, Pb e Nd em rochas totais bem
como os dados U-Pb e Pb-Pb em zircão apontam para a ausên-
cia de relíquias arqueanas nessa porção da PMI

Novos dados geocronológicos pelos métodos Pb-Pb em zir-
cão e Sm-Nd em rocha total foram obtidos para rochas magmá-
ticas e metamórficas da porção norte da Guiana Francesa. Na
região de Sinnamary, 3 amostras de migmatitos e ortognaisses
félsicos forneceram idades Pb-Pb em zircão de 2138 :J: 4 Ma,
2140:J: 2 Ma e 2149 :J:2 Ma, respectivamente. Essas idades são
interpretadas como sendo da cristalização dos protólitos ígneos
das rochas datadas. Granitos, metatonalitos e rochas vulcânicas
da regiãode Régina- Comtée um granito localizadoa sudeste
da cidade de Organabo, no setor noroeste da Guiana Francesa,
forneceram idades modelo Sm-Nd TDMentre 2,27 Ga e 2,39 Ga.

Esses resultados, junto com os outros dados geocronológicos
disponíveis na região norte da Guiana Francesa, confirmam que
esse setor da PMI teve uma evolução crustal paleoproterozóica,
relacionada a orogênese transamazônica. Confirmam também a
ausência de relíquias arqueanas e reforça o caráter juvenil da
crosta continental paleoproterozóica desse setor da Província
Maroni -Itacaiúnas.
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O ARCO MAGMÁTICO DE GOIÁS NA REGIÃO DE ANICUNS: NOVOS DADOS Sm-Nd E U-Pb
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A Seqüência Anicuns-Itaberaí e rochas gnáissicas adjacen-
tes têm sido classicamente interpretadas como um prolongamento
dos terrenos granito-greenstone arquenos da região da Cidade
de Goiás. No entanto, trabalhos recentes baseados em dados iso-
tópicos Sm-Nd mostram que estas rochas são mais jovens, fa-
zendo parte do Arco Magmático de Goiás. Este trabalho apre-
sentará uma síntese e novos dados de Sm-Nd e U-Pb da Seqüên-
cia Anicuns Itaberaí e unidades vizinhas.

Na região de Anicuns quatro unidades geológicas são reco-
nhecidas: o embasamento granito-gnáissico, a Seqüência Ani-
cuns-Itaberaí, a Seqüência Córrego da Boa Esperança, e o Com-
plexo Córrego Seco, além de vários corpos intrusivos graníti-
coso As rochas do embasamento granito-gnáissico analisadas
possuem T(DM)entre 1422 e 1608. Os valores isotópicos de Nd
das amostras da Seqüência Anicuns-Itaberaí podem ser separa-
dos em duas populações. As rochas metasedimentares possuem

T(DM)entre 1820 e 2010 Ma, enquanto que as metavulcânicas
mostram idades T(DM)mais jovens que as metasedimentares, pró-
ximas alGa, típicas do Arco Magmático de Goiás. A Seqüência
Córrego da Boa Esperança não apresenta uma diferença tão pro-

nunciada entre os T(DM)das rochas metassedimentares e meta-
vulcânicas, com T(DM)entre 823 e 1369 Ma para as primeiras e
entre 915 e 1124 Ma para as segundas. As rochas intrusivas nas
seqüências acima, os granitos e o Complexo Córrego Seco, tam-
bém possuem assinatura semelhante às rochas do Arco Magmá-
tico de Goiás T(DM)próximos alGa.

Os dados U-Pb da área de estudo ainda são preliminares. O
Gnaisse Palminópolis, situado no chamado Complexo Gnáissi-
co, considerado embasamento da seqüência, apresenta idade
637:J:19, enquanto as rochas da seqüência possuem idades U-Pb
próximas a 800 Ma. As idades TDM entre ca. 1.4 e 2.0 para os
gnaisses Palminópolis mostram que o magma original foi con-
taminado com material com assinatura isotópica de Nd mais
antiga (Paleoproterozóico?).

As rochas da região de Anicuns fazem parte do evento
tectono-termal Brasiliano/Pan-Africano, compatíveis com as
rochas Neoproterozóicas juvenis do Arco Magmático de Goi-
ás, com uma contribuição de uma fonte antiga, provavelmen-
te Paleoproterozóica, nos sedimentos para a Seqüência Ani-
cuns- Itaberaí.
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GEOCRONOLOGIA U-Pb (SHRIMP), 207Pbp06Pb E ASSINATURA ISOTÓPICA Sm-Nd E Rb-Sr DO GREENSTONE
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o Bloco Gavião (BG) situado na porção setentrional do Crá-
ton do São Francisco, NE do Brasil, expõe um dos mais preser-
vados segmentos de crosta arqueana da Plataforma Sul-Ameri-
cana. O BG teve épocas principais de acresção juvenil datadas
entre 3,4 - 3,1 Ga e 3,1-3,0 Ga, e os processos tectônicos que se
seguiram resultaram na consolidaçiio de um fragmento conti-
nental há cerca de 3,1-3,0 Ga atrás, sobre a qual se instalou o
greenstone belt de Umburanas (GBU).

O GBU é representado por sequência de rochas máfica-ul-
tramáficas, intermediárias e félsicas, com sedimentos químicos
e clásticos associados (Cunha et aI., 1994). A presença de sedi-
mentação terrígena rica em quartzo e carbonatos no topo, suge-
re que a fase final da evolução do GBU ocorreu em ambiente
plataformal. A rochas do GBU foram submetidas a múltiplos
eventos tectonometamórficos, com a estruturação tectônica atu-
al representando duas fases de deformação compressiva e três
eventos cisalhantes.

Análises isotópicas U/Pb (SHRIMP) de zircões detriticos
de quartzitos-conglomeráticos da unidade inferior do GBU re-
velaram idades entre 3335 e 3147 Ma. Estas idades representam
contribuições de diferentes fontes crustais à bacia e,juntamente
com o tipo morfológico dos zircões datados apontam que a ida-
de máxima de sedimentação da unidade inferior do GBU é de
no mínimo 3,15 Ga (Bastos Leal 1998).

Análises 207Pbpo6Pbem zircões por evaporação em rochas
metavu\cânicas félsicas da unidade média do greenstone belt
revelaram idade de 2744:!: 15 Ma, interpretada como a época de

cristalização magmática. Por outro lado, os parâmetros isotópi-
cos Sm/Nd em rochas metavulcânicas máficos-ultramáficas da
unidade inferior e félsicas da unidade média do GBU, indica-
ram a existência de processos de contaminação crustal decor-
rente das rochas trondjemitico-tonalítico-granodioríticas encai-
xantes. O conjunto de dados ratifica, portanto, o caráter ensiáli-
co do GBU, em que pese a lacuna de evidências geológicas ine-
quívocas na base da seqüencia litoestratigráfica.

As análises isotópicas Rb-Sr revelaram idades em tomo de
2,2 Ga e 1,2 Ga atrás e razões iniciais 87Sr/86Srde 0,80, indicati-
vas da superposição da atuação de episódios tectonotermais du-
rante o Paleo e Neoproterozóico.
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A datação de zircão pela radiação laser tem feito progressos
consideráveis nos últimos anos em parte devido à disponibilidade
de lasers emitindo no ultravioleta curto. e de espectrômetro de massa
providos de multicoletores. No entanto, a generalização desta téc-
nica de datação tem sido obstruída por vários problemas relacio-
nados com a natureza do sistema U-Pb. O problema fundamental
com esta técnica é o fracionamento entre isótopos de um mesmo
elemento e entre U e Pb que resultam em razões 207Pb/206Pb,
207Pb/235U e 206Pb/238U diferentes das verdadeiras. Alguns
dos parâmetros que influenciam estas razões estão relacionados
com a preparação da amostra e outros com as condições de análi-
se. Várias estratégias analíticas têm sido experimentadas a fim de
compreender, controlar e eventualmente eliminar os efeitos de fra-
cionamento. Uma das que temos favorizado no nosso laboratório
é a utilização de um padrão externo. Nos casos aqui apresentados,
utilizamos um zircão macroscópico previamente datado precisa-
mente por diluição isotópica-ionisação térmica (DI-IT). Esta es-
tratégia tem a vantagem de permitir a afinação dos parâmetros
analíticos mais apropriados para este mineral. A desvantagem é
que é necessário ter um cristal macroscópico por cada tipo de
mineral a analisar. Um estudo sistemático de vários parâmetros

analíticos que influenciam os resultados U-Pb obtidos por abla-
ção de zircão com um laser excimer de ArF (193 nm) acoplado a
um ICP-MS, leva às seguintes conclusões principais: as razões
isotópicas são mais precisas e reprodutíveis quando a ablação é
feita em atmosfera de He com uma freqüência do laser abaixo de
5 Hz; o parâmetro analítico que mais influencia as razões isotópi-
cas é o fluxo de He na câmara de ablação e, finalmente, a rugosi-
dade da superficie da amostra influi grandemente nos resultados.
Este estudo mostra também que em todos os casos as razões Pb/
U, Pb/Th e 238U/235U obtidas são mais elevadas do que as ver-
dadeiras. A comparação entre os valores do fracionamento ele-
mentar e isotópico obtidos para o zircão padrão e para o vidro
padrão NIST613 permite concluir que este não é um padrão apro-
priado para a correção do fracionamento medido na análise de
zircão.

Com base nestas observações, estabeleceu-se um protocolo
analítico para medir 207Pb/206Pb, 207Pb/235U e 206Pb/238U
e para corrigir estas razões para o fracionamento isotópico. Es-
tas condições foram usadas para a análise de zircões de idades
conhecidas obtendo-se os seguintes resultados (entre parênteses
estão as idades obtidas por DI-IT): 725+7/-10 Ma (727+/-1 Ma),
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1138+/-7 Ma (1143+/-1 Ma), 1779+/-2 Ma (1771 +/-2 Ma);
1885+/-5 Ma (1884+/-2 Ma), 2789+/-3 Ma (2780+3/-2 Ma).
Estes resultados foram obtidos com um total de 52 análises das
quais cerca de 50% são menos de 1% discordantes. A maioria
das análises que estão discordantes estão acima da curva con-
córdia o que indica que além dos parâmetros analíticos identifi-
cados, outros, ainda desconhecidos, também afetam o fraciona-

mento entre U e Pb. No entanto, estes resultados são altamente
promissores, são da melhor qualidade jamais obtida por ablação
laser e comparam-se favorávelmente aos obtidos por microson-
da iônica. E de se prever que a determinação de idades U-Pb,
acoplada à determinação das razões isotópicas do Hf nos mes-
mos cristais datados, terá um impacto maior em estudos de pro-
veniência sedimentar entre outros.

MOBILlZAÇÃO DIFERENCIAL DE 226Ra E 228Ra NAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO BARREIRO, ARAXÁ (MG).
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o 226Rae o 228Rasão os mais abundantes isótopos de rádio
de ocorrência natural. O 226Raé considerado um importante nu-
clídeo capaz de poluir o ambiente, uma vez que sua presença
relaciona-se com a do o urânio, que constitui a base da atual
indústria nuclear. Nos sistemas hídricos, o rádio pode provir da
interação das águas com materiais portadores desse elemento
como rochas, solos, corpos mineralizados, etc. A mineração e
processamento de materiais convencionais de importância co-
mercial como minerais fosfáticos, apatita, cobre, ouro, lignita,
carvão, bauxita, etc, pode causar enriquecimento de Ra nos re-
cursos hídricos superficiais e subterrâneos, devido à presença
de U e Th e seus respectivos descendentes.

Este trabalho enfoca a migração (dispersão e transporte) de
rádio na área do Barreiro, localizada no município de Araxá,
Estado de Minas Gerais, que é uma estância hidromineral que
possui mineralizações de minerais fosfáticos e niobíferos, onde
são encontradas as suas fontes radioativas (Fonte dona Beija e
Fonte Andrade Ir.), conhecidas desde as primeiras décadas do
século passado. Uma vez que o urânio e o tório aparecem na
região como minerais secundários sujeitos a processos intempé-
ricos responsáveis pelo seu enriquecimento na fase líquida, é
importante avaliar a presença de rádio nas águas subterrâneas,
pois esse recurso é extensivamente utilizado para o turismo.

Uma vez efetuado o reconhecimento da área, foram selecio-
nados 17 poços para a coleta de amostra de água subterrânea.

Para todas estas amostras foram obtidas as atividades de 226Rae
228Ra,na fase líquida e nos sólidos em suspensão (material par-
ticulado). Foi realizada uma etapa de campo no periodo de 16 a
19 de março de 2000, onde foi possível a coleta de 15 amostras
das 17 previamente selecionadas.

As análises foram feitas no LABIDRO (Laboratório de Isó-
topos e Hidroquímica) do Departamento de Petrologia e Meta-
10genia do Instituto de Geociências e Ciências Exatas - UNESP
- Campus de Rio Claro. Para cada amostra de água subterrânea
coletou-se, em fTasco de polietileno, um volume de 20 a 25 li-
tros, tendo sido cada uma filtrada e dividida em três alíquotas:
uma de 1 litro para análise química, uma de 4 litros para análise
de 226Ra e o restante para análise de 228Ra. A membrana de 0,45

?m utilizada na filtragem foi seca e pesada para a detenninação
da quantidade de sólidos em suspensão, parâmetro necessário
para a avaliação de rádio nesse material.

Obtiveram-se atividades para 226Ra nas águas subterrâneas
entre 5,4 e 35,5 pCi/L e para 228Raentre 0,3 e 3,8 pCi/L. Para os
sólidos em suspensão foram encontradas atividades entre 100 e
2.000 pCi/g para o 226Ra e entre 200 e 4.500 pCi/g para 228Ra.
Tais resultados demonstram uma maior solubilidade para o 226Ra
em relação a 228Ra na fase líquida, e o oposto nos sólidos em
suspensão, denotando uma compatibilidade com o comporta-
mento geoquímico de seus precursores nas séries 4n e 4n+2,
isto é, 232Th e26Ra) e 238U (228Ra).

238U E 234U NAS ÁGUAS DO BARREIRO, ARAXÁ (MG).

Luís Henrique Mancini/(lmancini@rc.unesp.br) e Daniel Marcos Bonotto2 (dbonoto@rc.unesp.br)
/Pós-graduação em Geociências e Meio Ambiente (IGCE -UNESP - Rio Claro)
2Departamento de Petrologia e Metalogenia (IGCE -UNESP - Rio Claro)

A 6 km da cidade de Araxá (MG) está localizada a chaminé
alcalina do Barreiro, onde se localiza a famosa fonte de água
radioativa "Dona Beja", conhecida desde o início do século pas-
sado, e que hoje faz parte do Parque das Águas do Barreiro. No
mesmo local há a surgência de uma fonte de águas sulfurosas
denominada "Andrade Iunior" em homenagem ao geólogo de
mesmo nome. O Barreiro também é conhecido por possuir, além
das atividades turísticas, duas áreas de exploração mineral em
atividade: uma de fosfato e outra de nióbio.

Estudos anteriores identificaram quatro tipos de mineraliza-
ção responsáveis pela presença do urânio na área, sendo que
apenas um mineral de urânio (autunita) foi identificado; no res-
tante, o elemento integra a rede cristalina, principalmente do
pirocloro e monazita.

Este trabalho teve por objetivo analisar as razões de ativida-
de (RA) e a concentração de urânio em quatro amostras de água
subterrânea e cinco amostras de água superficial. Os poços de
coleta para água subterrânea estão alinhados de acordo com as
linhas de fluxo do aqüífero e as amostras de água superficial
representam as principais drenagens do Barreiro.

As análises foram feitas no LABIDRO (Laboratório de Isó-
topos e Hidroquímica) do Departamento de Petrologia e Meta-
logenia do Instituto de Geociências e Ciências Exatas - UNESP
- Campus de Rio Claro. Para cada amostra de água subterrânea
coletou-se, em fTascode polietileno, um volume de 20 a 25 li-
tros, tendo sido cada uma filtrada em membrana de 0,45 ?m.

As RAs variaram para as águas superficiais de 1 a 2 e a
concentração de urânio de 0,5 a 5,5 ?g/L. Estes resultados
demonstram que modificações significativas na RA e con-
centração de urânio na área estudada ocasionadas pela pre-
sença de uma barreira mecânica (aterro), introduzido na área
para controle do nível estático. Para as águas superficiais fo-
ram determinadas RAs entre 1,2 e 1,6 e concentrações de urâ-
nio entre 0,13 e 1,4 ?g/L. Neste caso pode-se diferenciar as
drenagens em duas, uma a Leste e outra a Oeste com uma
única saída, onde foi determinado o maior valor para a RA e
concentração de urânio. O lado Oeste apresenta valores de
RA menores que o lado Leste, mas para a concentração de
urânio foram observados valores superiores em relação ao
lado Leste.
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ZINCO (CHUMBO) DOS DEPÓSITOS DE FAGUNDES, AMBRÓSIA E VAZANTE, MG.

Lena v.s. Monteiro; Jorge S. Bettencourt; Caetano Juliani; Rosa M da S. Bello; Colombo G. Tassinari
Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, Rua do Lago, 562, CEP: 05508-900, São Paulo, SP. E-mail:
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Os depósitos de Zn-(Pb) de Fagundes, Ambrósia e Vazante
hospedam-se nas seqüências predominantemente metadolomí-
ticas do Grupo Vazante, que se insere em um complexo sistema
de nappes e falhas de empurrão com vergência para NE, em
direção ao Cráton do São Francisco. Estes depósitos apresen-
tam diferentes estilos e controles locais de mineralização, além
de mineralogia e padrões de alteração hidrotermal distintos, que
refletem a evolução does) sistema(s) hidrotermal(is), relaciona-
da tanto à história diagenética do Grupo Vazante, como à defor-
macional, durante a fase compressiva do Ciclo Brasiliano.

No depósito de Fagundes as mineralizações tardi-diagenéti-
cas precedidas por intensa silicificação, são caracterizadas por
deposição rítmica de pirita, esfalerita e galena, resultando em
texturas coloformes ou zonadas, indicativas de preenchimento
de espaços abertos. Mobilização e interação com fluidos hidro-
termais tardios, associados à deformação dúctil-rúptil, resultam
em estilos epigenéticos de mineralização, representados por sis-
temas de venulações de esfalerita com galena subordinada. Em
Ambrósia a mineralização é predominantemente epigenética e
apresenta forte controle estrutural. Os dolomitos hospedeiros são
intensamente recristalizados e brechados. Veios de pirita, mar-
cassita, esfalerita, galena e doiomita baroque, freqüentemente
brechados e mobilizados, são característicos deste depósito.
Vazante representa o maior depósito de zinco silicatado já des-
crito, constituído por willemita, com esfalerita, galena, frankli-
nita e zincita subordinados, com poucos análogos conhecidos,
tais como os depósitos de Kabwe, África, e Beltana e Aroona,
Austrália. Intensa alteração hidrotermal caracterizada pela for-

mação de siderita, dolomita, hematita, jaspe e clorita antecede,
acompanha e sucede a mineralização willemítica, que genetica-
mente vinculada à Zona de Falha de Vazante.

Os carbonatos hidrotermais associados à mineralização wi-
llemítica de Vazante apresentam valores médios de ?180 (19,5
%0)e ?13C(0.24%0)significativamente menores que os descritos
para fases carbonáticas diagenéticas da seqüência hospedeira,
refletindo, possivelmente, temperaturas maiores que as típicas
de diagênese de soterramento. A dolomita dos depósitos de
Ambrósia (?180 = 17,8%0e ?13C= -0,7%0) e Fagundes (?"O =
15,5%0 e ?13C = -0,8%0) caracterizam-se por razões médias ain-

da menores, que podem refletir altas razões fluido-rocha.

Nos depósitos de Vazante e Fagundes as razões 87Srj86Srem

carbonatos hidrotermais (0,712550 a 0,724099) e esfalerita

(0,715380 a 0,729736) apresentam-se diretamente relacionados à

seqüência paragenética, sendo os valores mais altos associados

com a mineralização willemítica de Vazante e com a mobilização

em Fagundes, podendo refletir o aumento da razão fluido-rocha

ao longo do tempo ou misturas com fluidos mais radiogênicos,

relacionados a salmouras metalíferas com T > 200 DC,que adqui-

riram, pelo menos em parte, 87Sr e metais das seqüências clásti-

caso No depósito de Ambrósia, no qual a mineralização é princi-

palmente epigenética, as razões 87Srj86Srvariam de 0,742125 a

0,753835, contrastando com a longa e/ou efetiva interação hidro-

termal com os dolomitos da seqüência hospedeira, indicando que

os fluidos mineralizantes fortemente radiogênicos provenientes

de reservatórios profirndos foram canalizados através de falhas,

sem significativa migração ao longo dos aquíferos carbonáticos.

DATAÇÃO AR/AR DO PLUG BASÁLTICO "SERROTE PRETO" E SEU SIGNIFICADO

PARA A CRONOLOGIA DA FORMAÇÃO SERRA DO MARTINS

João Marinho de Morais Netol (Jmarinho@Petrobras.Com.Br), Maria Rosilene Ferreira de Menezes
(maria.menezes@ufrgs.brF, Peter Szatmari3 (Szatmari@Petrobras.Com.Br) e Derek York (york@core.physics.utoronto.ca)'-
I PETROBRAS/Un-rnce, 2 Convênio ANPIUFGRS, 3 Petrobras/Cenpes, 4 University ofToronto/Canada

Nos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba ocorre um
grande número de corpos álcali-basálticos, datados do Eoceno
ao Mioceno e associados a um importante evento magmático
terciário - o Magmatismo Macau. Na região do Seridó, diversos
plugs de olivina-basaltos ocorrem próximo aos platôs formados
pelos sedimentos siliciclásticos da Fm. Serra do Martins, os quais
constituem o capeamento de várias serras do Planalto da Borbo-
rema. Tais sedimentos são afossilíferos e o seu posicionamento
estratigráfico tem sido tentado com base em estudos geomorfo-
lógicos ou através da correlação com sedimentos da megasse-
quência regressiva da bacia Potiguar (como a Fm. Tibau).

A norte de Cerro Corá-RN, umplug vulcânico referido na
literatura como "Serrote Preto", "Serra Preta" ou "Cabeço de
Negro", aflora entre duas pequenas mesetas da Fm. Serra do
Martins. Embora as relações de contato entre os basaltos e os
sedimentos não sejam claras, observações na base do plug indi-
cam que o corpo ígneo está encaixado no embasamento cristali-
no, o que permite estabelecer duas hipóteses para o seu posicio-

-----

namento: (i) a intrusão foi posterior à deposição da Fm. Serra do
Martins, como ressaltado pela atual morfologia do plug, cujo
pico posiciona-se a 700m de altitude, sobressaindo acima da
superficie aplainada do pacote sedimentar (com altitude média
de 650m); ou (U) a intrusão do plug deu-se antes da deposição
dos sedimentos, sendo o relevo atual resultante de erosão dife-
rencial em litotipos distintos. Evidências de que os sedimentos
foram termicamente afetados pelo vulcanismo em blocos de are-
nito na base do plug, a ausência de resquícios sedimentares no
seu topo e a ausência de intraclastos vulcânicos nos sedimentos
da Fm. Serra do Martins favorecem a hipótese de que a intrusão
ocorreu após a deposição do sedimentos.

A datação isotópica pelo método Ar/Ar, efetuada em amos-
tra coletada no topo do plug, fornece novos elementos para a
interpretação das relações cronológicas entre o Magmatismo
Macau e a Fm. Serra do Martins. O aquecimento fracionado foi
executado em dezesseis passos. A idade integrada (equivalente
a uma análise sem fracionamento) obtida foi de 23.4+0.3 Ma.
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As idades das frações individuais (de 2 a 16) e que correspon-
dem à liberação de 99.6 % do 39Ar,formam uma isócrona acei-
tável [S/(n-2) = 1.03], indicando uma idade de 25.9+?0.3 Ma,
mas fornecem uma razão inicial 40Arp6 Ar=240, o que é demasi-

ado baixa, podendo indicar pequena alteração posterior. Já as
frações de 5 a 16, que correspondema 96 % do 39Ar liberado
durante o aquecimento, formam, no diagrama de idades, um platô
aproximado de idade de 24.2+?0.3 Ma, o que representa uma
idade mais exata para a amostra.

Uma idade conservadora para aquele corpo intrusivo, e que
expressa essas incertezas, seria de 25 :i:l Ma. Idades Ar/Ar preli-

minares também foram recentemente obtidas para o mesmo plug

e para o Pico do Cabugi por pesquisadores da USP. Os resultados
aqui apresentados, em adição aos resultados preliminares obtidos

por aqueles autores, indicam idades na faixa de 23-30 Ma, o que

aponta para um expressivo pulso do Magrnatismo Macau durante

o Neo-Oligoceno, pelo menos na área em foco.

Considerando a hipótese do plug datado ser de fato posteri-

or àqueles remanescentes sedimentares, os resultados ora apre-

sentados constringem a sua deposição como anterior a 25 Ma,

portanto estabelecendo uma idade mínima do Oligoceno Supe-

rior para os sedimentos da Fm. Serra do Martins.

IDADES Pb-Pb EM ZIRCÃO POR EVAPORAÇÃO NO GRANITO SANTA LUZIA: IMPLICAÇÕES PARA A
DETERMINAÇÃO DA IDADE DA GRANITOGÊNSE BRASILlANA TARDI-TECTÔNICA NO CINTURÁO

ARAGUAIA (TO).

Candido A. V.Moura1 & Cristiane S. Sousa2
Centro de Geociências -UFPA
( J ) Laboratório de Geologia /sotópica, Departamento de Geoquímica e Petrologia
( 2) Curso de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica

O Granito Santa Luzia é um stock que ocorre associado aos
micaxistos e quartzitos do Grupo Estrondo na porção meridio-
nal do Cinturão Araguaia, próximo a cidade de Paraíso do To-
cantins (TO). Associado a esse corpo ocorrem veios graníticos
concordantes e discordantes da foliação regional. Esse granito
faz parte de um conjunto de pequenos corpos granítiéos que ocor-
re ao longo da borda leste do Cinturão Araguaia, entre os quais
se destacam os granitos Ramal do Lontra, Presidente Kennedy e
Barrolândia. Eles têm sido interpretados como representantes
de uma granitogênese brasiliana tardi-tectônica ao desenvolvi-
mento desse cinturão.

O Granito Santa Luzia é constituído por muscovita-biotita
granodiorito e muscovita monzogranito (Lamarão & Kotschou-
bey 1996). Estudos geocronológicos pelo método Rb-Sr em ro-
cha total indicaramuma idadede 655 :i: 12Ma (Lafon& Avelar
dados inéditos). Determinações utilizando o método Pb-Pb por
evaporação de zircão revelaram uma idade de 583:i: 39 Ma (Mou-
ra & Gaudette, 1993). A idade Rb-Sr tem sido adotada como
representativa desse magmatismo uma vez que as idades Pb-Pb
em zircão apresentaram algumas limitações. A idade foi obtida
em um cristal de zircão e pode não ser representativa estatistica-
mente. Além do mais, foi utilizada a sistemática de filamento
simples (evaporação/ionização) que apresenta uma precisão ana-
lítica cada vez mais baixa na medida em que o zircão datado é
mais jovem. Dessa forma, a idade exata dessa granitogênese
brasiliana é ainda pobremente definida.

Em função do exposto, esse trabalho apresenta idades de
cristais de zircão do Granito Santa Luzia, e de um veio concor-
dante associado a esse corpo, obtidas pelo método de evapora-

ção de Pb em zircão utilizando a sistemática de filamento duplo.

Essa metodologia apresenta a vantagem de fornecer idades mais

precisas e exatas quando comparadas com aquela de filamento

simples. Até o momento, cinco cristais de zircão do granito e

quatro cristais do um veio foram datados.

Os dados obtidos para o granito Santa Luzia mostram a for-

te presença de cristais herdados de zircão, com idades variando

entre 1142 :i:2 Ma e 734:i: 15 Ma. No entanto, um cristal forne-

ceu uma idade média de 554 :i: 4 Ma, consistente em três etapas
de evaporação (1475°C = 553:i: 5 Ma, 1500 = 554:i: 5 Ma, 1520

= 567 :i: 40 Ma). As idades de zircão para o veio mostraram
também a presença de cristais de zircão herdados, com idade de

até 973 :i: 17 Ma. Um cristal forneceu uma idade de 569 :i: 10 Ma

na etapa de 1500 oCoOutro cristal forneceu idades de 566 :i: 6
Ma (etapa de 1500 0c) e 628:i: 24 Ma (etapa de 1550 0C).

Embora esses dados sejam preliminares, acredita-se que as

idades entre 550-560 Ma podem ser representativas da idade do

magmatismo do Granito Santa Luzia, uma vez que são as idades

mais jovens até então fornecidas pelos cristais de zircão data-

dos. Além disso, como esse evento magmático é associado ao
pico do metamorfismo do Cinturão Araguaia (Alvarenga et a!.

2000) essa faixa de idade é mais compatível com a idade K-Ar

de 565:i: 20 Ma obtida por Macambira (1983) em anfibólio de

anfibolitos do cinturão. Finalmente, o intervalo de idade de 550-

560 Ma é similar ao importante magrnatismo do Neoprotero-

zóico encontrado na região adjacente entre Porto Nacional e

Palmas (Gorayeb et a!. 2001), e cuja relação com o desenvolvi-

mento do Cinturão Araguaia, embora ainda não esclarecida, não

pode ser descartada.

ANÁLISE TIPOLOGIA E DATAÇÃO U-Pb EM ZIRCÃO POR LA-MC-ICPMS DO GRANITO E TUFO SOLDADO
ENCAIXANTE DO COMPLEXO GRANíTICO INTRUSIVO DE LAVRAS DO SUL - RS.

A. Motoki '; Y. Orihashi2; M.M. Silveira I; J.L.P. Neves I; D.D. Loureiro I

lDMP/IUERJ, 2Earthquake Research /nstitute, U-Tokyo motoki@uerj.br

O Complexo Intrusivo Granítico de Lavras do Sul situa-se a

cerca de 300km ao oeste de Porto Alegre. O corpo granítico

ocorre na forma circular com diâmetro aproximado de 9km, ocu-

pando uma área de 75km2, sendo intrusivo nas rochas metasse-

dimentares (SE) e no tufo soldado (NW). Observam-se as fei-
ções caracteristicas de topo de intrusão rasa, tais como hetero-
geneidade litológica e ocorrências freqüentes de pegmatito. Na
zona de contato nordeste encontram-se os depósitos auriferos.
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Geoquimicamente, o granito é classificado como da série shosho-

nítica, cujo magma foi originado diretamente do manto.

Foi realizada uma análise na tipologia do zircão segundo o

método de Pupin (1980) em seis amostras de monzogranito (3b),

com cerca de trinta grãos em cada amostra, para obter os índices
T e A. Os cristais são de tamanhos sub-milimétricos (0,1 a 0,5
mm), incolores a amarelados, de forma bi-piramidais, sendo clas-
sificados predominantemente como D, P4e Ps' De acordo com
Pupin (1980), interpreta-se que os magmas graníticos são ori-
gcm mantélica dc alto teor em álcalis.

No Earthquake Research Institute, the University ofTokyo,
Japão, foram realizadas as dataçções geocronológicas pelo mé-
todo U-Pb em pin-point, com auxílio de LA-MC-ICPMS (la-
ser ablation multi-collector ICP mass spectrometer). Este es-
pectrômetro de massa é composto de emissor de laser YAG
com lente Chicane, possibilitando um diâmetro mínimo da cra-
tera de 15 a 20 mícrons, com detectores multi-coletor. Atual-
mente o aparelho está sendo utilizado para análises isotópicas
de 238UP06Pb, 23SUP07Pb, 206Pbp07Pb e análises químicas de U,

Th, Pb e elementos terras raras (REE) em minerais. A confia-
bilidade nas análises de REE foi confirmada por meio das aná-
lises de ativação por nêutron (NAA). Entretanto, a medida de
mU/207Pbpode se apresentar com um valor superior ao nor-

mal, mostrando os dados analíticos como se estivessem em
discórdia.

No total, foram analisados 6 grãos de zircão, 2 do granito e
4 do tufo soldado. Todos os dados do granito em 18 pontos to-

tais analisados caíram no lado direito da curva ideal no diagra-

ma de concórdia. As idades calculadas com base na proporção
238UP06Pbsão do evento de collage continental pan-africana, que

foi o processo de formação do supercontinente West-Gondwa-

na: para o grão 1, 838:f: 62,728:f: 54, 713:f: 52,677:f: 50, 703:f:
52, 731 :f: 54, 707 :f: 52, 605 :f:44, 753 :f: 55 Ma; para o grão 2,

655:f: 48, 759:f: 56, 712:f: 53, 650:f: 48, 633:f: 47, 624:f: 46,659

:f:48,721 :f:53 Ma.

Os dados do tufo soldado adquiridos de dois grãos (grãos 3,
4) em 8 pontos totais apresentaram idades mais antigas do que a

Orogenia transamazônica. Aproximadamente a metade dos da-

dos caiu sobre a curva da concórdia. As idades calculadas são:

para o grão 3, 1974:f: 213,2104:f: 227, 2498:f: 269, 2616:f: 282

Ma e; para o grão 4,2409:f: 261, 2193:f: 237,2.367:1: 256, 2395
:f:228 Ma. Acredita-se que estes grãos são de origem detritica

provenientes do embasamento. Interpretando os dados do grão

3 que caíram fora da curva da concórdia como pertencentes à

linha de discórdia, a idade deste grão seria de 2600Ma, corres-

pondendo à do micro cráton Luís Alves.

A metade dos dados do grão 5 caiu na proximidade da con-

córdia, com as idades calculadas em: 703 :f: 54, 601 :I: 46, 638:f:

49, 672 :f: 51, 662 :f: 50 Ma. Considerando os dados fora da con-

córdia como da discórdia, a idade deste grão corresponde a
620Ma. Os dados do grão 6, também da mesma rocha, caíram
fora da concórdia, e as idades calculadas são mais jovens: 597 :f:

45; 514:f: 39; 490:f: 37 e 575:f: 44. Os grãos 5 e 6 são interpreta-

dos como originados do magma do próprio fluxo piroclástico.

DADOS ISOTÓPICOS DE CARBONO DAS ROCHAS CARBONOSAS DA SEQÜÊNCIA METAVULCANO-

SEDIMENTAR MARMELEIRO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Alessandro Silva de Oliveira J; Gênova Maria Pulz 2
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Nesta pesquisa são discutidos os dados de isótopos de car-
bono dos filitos carbonos os e grafita xistos, que ocorrem no con-
texto da Seqüência Metavulcano-sedimentar Marmeleiro, situa-
da na porção sudoeste do escudo sul-riograndense, a cerca de 15
km do vilarejo de Torquato Severo. Nesta seqüência supracrus-
tal ocon'em rochas calcissilicáticas, mármores, anfibolitos, tal-
co xistos, quartzo xistos, quartzitos, micaxistos, filitos carbono-
sos e grafita xistos. Estas rochas foram afetadas pelo Lineamen-
to de Ibaré, que produziu faixas de filonitos e protomilonitos
por toda a região da Seqüência Metavulcano-sedimentar Mar-

meleiro. As paragêneses minerais registradas nos litotótipos desta
seqüência supracrustal variam desde a fácie xisto verde até anfi-
bolito. As lentes de filitos carbonosos e grafita xistos afloram ao
longo de cristas, que se estendem por cerca de 800 metros de
extensão, com espessura de 300 metros. A paragênese destes
litotipos é constituída por grafita (de cristalinidade variável) as-
sociada com mica branca, quartzo, clinozoisita, minerais opa-
cos e leucoxênio. Em amostra de mão, estas rochas são caracte-
rizadas por tons de cinza claro a escuro, granulação fina e proe-
minente laminação. A xistosidade da rocha é marcada por fei-
xes lepidoblásticos de mica branca intercalados com domínios
carbonosos e lentes granoblásticas de quartzo. Estes litótipos
apresentam porções hidrotermalizadas, nas quais aparecem vei-
os e vênulas de quartzo seccionando a foliação e disseminações
de minerais opacos. Análises isotópicas destas rochas carbono-

sas possibilitaram a quantificação de dI3C(POB)no intervalo de-
23,9:f: 0,2 a-27,26 :f:0,12 permil. Estes valores são caracterís-

ticos da maioria dos folhelhos orgânicos, os quais apresentam
dl3C da ordem de -26:f: 7 per mil (Schidlowski 1988). O estreito

intervalo de variação dos valores dl3C dos filitos carbonosos e
grafita xistos da seqüência supracrustal estudada podem ser atri-
buídos à degradação térmica da matéria orgânica durante o me-
tamorfismo. Este processo promove o aumento da cristalinida-
de e da reflectância ótica do material carbonoso. A estabilização
da grafita é acompanhada pelo decréscimo da razão H/C e perda
de carbono leve. Desta forma, os isótopos de I3C tomam-se mais
pesados, podendo deslocar sua assinatura por até 10 per mil em
relação ao querogênio precursor (Strauss 1986; Schoell & Well-
mer 1981). Portanto, os valores de d I3C dos filitos carbonosos e
grafita xistos da seqüência supracrustal estudada atestam a ori-
gem orgânica destes litótipos.
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IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO Sm-Nd PARA MINERAIS METAMÓRFICOS E SUA APLICAÇÃO EM ROCHAS DA
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A aplicação do método Sm-Nd para rocha total em estudos
geológicos tem permitido um grande avanço na investigação dos
processos de evolução crustal, e.representa uma ferramenta efi-
caz na datação de eventos metamórficos, sobretudo de alto grau,
quando utilizado em paragênese mineral de metamorfismo. Com
o objetivo de contribuir para o estabelecimento da cronologia
detalhada dos eventos magmáticos e metamórficos transamazô-
nicos na região central do Amapá, localizada no extremo sudes-
te do Escudo das Guianas, o procedimento experimental do
método Sm-Nd, implantado no Laboratório de Geologia Isotó-
pica da UFPA (Pará-Iso), foi adaptado para ser utilizado em
minerais metamórficos tais como a granada.

As principais modificações consistiram da utilização de bom-
bas BOLA de teflon em fomo microondas para a dissolução, redu-
zindo de quinze para quatro dias a duração da etapa de abertura
química, e de uma redução dos níveis de contaminação laborato-
rial com uma melhor purificação dos reagentes utilizados na se-
paração química das amostras. O procedimento de separação quí-
mica utilizado no Pará-Iso foi o de Kelley (1980 apud Moura
1992) e Hayward (1983 apudMoura 1992), implantado no referi-
do laboratório por Oliveira & Moura (1995). A aferição da meto-
dologia foi realizada com padrão internacional de rocha BCR-l
que apresentou concentração de Sm igual a 6,56 ppm e Nd igual a
28,57 ppm e razão '43Nd/'44Nd de 0,512626:J: 10 (ls) e com pa-
drão La lolla com razão 143Nd/l44Ndde 0,511837:J: 6 (ls), utili-
zando filamento de tântalo (Ta). Além disso, foram realizadas

comparações interlaboratoriais com o Laboratório de Geocrono-
logia Isotópica da UnH. O branco experimental do laboratório foi
otimizado para valores máximos de 170pg para o procedimento
com bomba BOLA e fomo microondas e para 110pg quando se
utiliza o procedimento com bomba e autoclave em uma estufa por
sete dias. Tais níveis de brancos de Nd estão dentro dos valores
encontrados em outros laboratórios de geocronologia.

A datação Sm-Nd, no Pará-Iso, de granulitos félsicos da área
de Tartarugal Grande forneceu idades isocrônicas rocha total
(RT)

- granada de 2017:J: 12 Ma, 1967:J: 4 Ma e 1983:J: 3 Ma. A

análise das mesmas amostras na UnB indicou idades de 2037:J:
7 Ma, 1997:J: 9 Ma e 1954:J: 5 Ma, respectivamente.

Escarnitas encaixantes do depósito de ouro do Amapari, na
Serra do Navio, forneceram idades isocrônicas diopsídio - gra-
nada de 2192:J: 69 Ma, 1975:J: 6 Ma, 1970:J: 3 Ma e 1148:J: 18
Ma. Esses resultados indicam a atuação de um evento metamór-
fico tardi-transamazônicoentre 2,05 - 1,97Ma na região cen-
tral do Amapá.

Idades modelo em rocha totais foram também determinadas
para diversas litologias da área investigada. Tonalitos e mobili-
zados félsicos associados, da área de Cupixi forneceram idade
modelo TOMde 3,11 Ga e 2,49 Ga, respectivamente enquanto
que o Granito Itajobi, na Serra do Navio, indicou uma idade
modelo TOMde 2,60 Ga. Esses resultados confirmam mais uma
vez a existência de relíquias de crosta continental arqueana na
região central do Amapá.

ISÓTOPOS DO CARBONO DE SOLOS DE PERNAMBUCO E A RECONSTRUÇÃO PALEOAMBIENTAL
(VEGETAÇÃO E CLIMA) DE REGiÕES DE MATA ATLÂNTICA, BREJO DO SEMI-ÁRIDO E CAATINGA NO

QUATERNÁRIO TARDIO
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Em uma transecção de cerca de 250 km desde a região de
Mata Atlântica na costa pernambucana até a caatinga na Serra
do Catimbau, efetuou-se onze amostragens de solos com trada-
gens e em trincheiras até a profundidade de 400 em. Amostras
foram coletadas de 10 em 10 cm, sendo nas trincheiras de cama-
das inferiores para superiores. Entre outros parâmetros fisico-
químicos como granulometria e carbono orgânico total, deter-
minou-se também os valores de dl3Cpara verificar-se eventuais
trocas de vegetação de ciclo fotos sintético C4(gramíneas) para
C3 (árvores, matas) ou vice-versa. Para o estabelecimento da
cronologia dos eventos, efetuou-se a datação 14Cda fração hu-
mina do solo e também de fragmentos de carvão encontrados
soterrados em distintas profundidades.

Na região da costa estudou-se uma transecção de três pon-
tos com cerca de oito quilômetros de extensão, sendo dois deles
sob vegetação de mata e um sob cerrado. Os resultados isotópi-
cos indicaram que durante o Holoceno não houve uma variação
significativa de vegetação nos locais sob mata, cujos valores
variaram de cerca de -27%0 na superfície a
-23%0a 400 em de profundidade. No encrave de cerrado obser-
vou-se valores de d13Cque foram associados ao predomínio de
plantas C3 (-24%0) desde o Holoceno médio. Posteriormente
observou-se um enriquecimento isotópico progressivo até a su-
perficie do solo (-21.6%0), que caracterizou a vegetação de co-
bertura. Por estarem em locais bastante próximos, descartou-se

uma intrepretação climática relacionada a presença de um clima
mais seco durante o periodo de enriquecimento. Optou-se por
associar o efeito isotópico a uma provável ação antrópica (des-
matamento) e/ou a presença de espécies de cerrado em vegeta-
ção de restinga localizada a poucos quilômetros do local.

Em três locais no Brejo de Cavalos (cerca de 1000 metros
de altitude) na região de Caruaru, a aproximadamente 150 km a
oeste da costa, verificou-se o predomínio de vegetação C3 du-
rante o Pleistoceno Superior e o Holoceno, visto que os valores
de d'3C não variaram significativamente desde 400 cm de pro-
fundidade (-24%0)até a superficie (-26.5%0) do solo. Na caatin-
ga arbórea, na base do Brejo de Cavalos, também efetuou-se
uma coleta até 100 cm, cujos resultados isotópicos indicaram a
presença de uma vegetação menos densa desde o Holoceno mé-
dio, sem contudo caracterizar a presença de gramíneas.

Na Serra do Catimbau, distante cerca de 100 km a oeste do
Brejo de Cavalos, verificou-se em dois locais sob vegetação de
caatinga que os valores de d13Cdo solo e 14Cde fragmentos de
carvão soterrados não indicaram variação de vegetação C3para
C4durante o Holoceno.

Com o uso do dl3C do solo e a datação 14C,concluiu-se que na
transecção de 250 km entre a mata Atlântica e a caatinga arbórea
em Pemambuco, as fitofisionomias atuais não foram significati-
vamente modificadas durante o Holoceno, independentemente de
variações climáticas que porventura tenham ocorrido na região.
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Os diamictitos da Fonnação Jequitaí ocorrem de maneira
descontínua na base do Grupo Bambuí, sobre uma discordância
que os separa do Grupo Paranoá (ca. 1.1-0.95 Ga) ou do emba-
samento granito-gnáissico Paleoproterozóico. Sua idade é ainda
controversa, porém eles têm sido recentemente interpretados
como representativos da glaciação Sturtiana (ca. 750 Ma) (Uh-
lein et a!. 1999, Santos et ai 2000).

Novos dados geocronológicos para zircões detriticos desses
diamictitos foram obtidos para amostras de duas áreas: (i) amostra
JEQ é um diamictito maciço contendo clastos de calcário, dolo-
mito, quartzito, granitos, gnaisses e quartzo, proveniente dos ar-
redores da Cidade de Jequitaí, MG, no Craton do São Francisco;
(ii) amostra CRIST é um diamictito maciço que recobre litolo-
gias do Grupo Paranoá na região do domo de Cristalina, GO,
dentro da Faixa Brasília. Essa unidade está afetada por falha de
empurrão de idade Brasiliana que coloca o Grupo Canastra por
sobre a Fonnação Jequitaí.

Dados U-Pb SHRIMP preliminares para o diamictito de Je-
quitaí mostra uma distribuição bi-modal de idades, com uma
importante fonte com idades 207Pbj206Pbentre 1.9 e 2.2 Ga e ou-
tra com idades entre ca. 0.9 e 1.2 Ga. Somente análises concor-
dantes foram utilizadas. O padrão é muito semelhante ao obser-
vado por Pedrosa-Soares et ai (2000) para as rochas glácio-ma-
rinhas da Fonnação Macaúbas, na Faixa Araçuaí, sendo inter-
pretado como gerado pela erosão de rochas do embasamento

siálico do Cráton do São Francisco e de rochas intrusivas máfi-
cas Meso-Neoproterozóicas também conhecidas no cráton.

O diamictito de Cristalina também apresenta uma importan-
te contribuição de fonte Paleoproterozóica (1.9-2.2 Ga), porém
a contribuição mais jovem está ausente. Um zircão concordan-
te, com idade 207Pbj206Pbde ca. 1.25 Ga é o mineral detritico
mais jovem encontrado. As análises também mostraram uma
importante contribuição proveniente de rochas com idades en-
tre ca. 1.55 e 1.75 Ga, atribuída aqui aos granitos e vulcânicas
félsicas associadas aos Grupos Araí e Espinhaço. Esses dados
pennitem sugerir que a principal área fonte desses zircões cons-
tituem os terrenos Paleoproterozóicos na porção noroeste do
Cráton do São Francisco.

A notada ausência de zircões mais jovens que 800 Ma cons-
titui forte indicação que esse importante evento glacial no Bra-
sil central seja correlacionado ao evento Sturtiano, de ca. 750
Ma, de ocorrência global.
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A Faixa Cabaçal está situada na região sudoeste do Estado
de Mato Grosso, na porção sul do Craton Amazônico. Cobre
uma área de aproximadamente 350Km2, sendo representada por
uma estreita faixa alongada NNW, fonnada por uma seqüência
de rochas vulcano-sedimentares (Fonnação Manoel Leme e For-
mação Mata Preta), metamorfisadas no fácies xisto verde a anfi-
bolito, intrudidas por rochas tonalíticas (Tonalito Cabaçal) e gra-
níticas (Granito Alvorada) e por sills de gabro (Pinho et a!., 1997).
Para oeste, separa-se da Faixa Araputanga por um bloco consti-
tuído principalmente de ortognaisses, e para leste é recoberta
por sedimentos do Grupo Aguapeí.

As análises U-Pb, pelo método convencional, utilizando-se
monocristal, realizadas em zircões para diferentes rochas da faixa,
mostraram uma variedade de idades, incluindo rochas com diferen-
tes populações de zircões, representando diferentes idades:

Os ortognaisses apresentaram duas idades distintas, a pri-
meira de 1666:J::7Ma, que foi analisada como a idade de cristali-
zação, e a segunda de 1712:J::9Ma, interpretada como idade de

xenocristais. As amostras de andesito incluem diferentes popu-
lações de zircões, variando em fonna e cor e representando um
espectro de idades entre 600 e 21 OOMa. Da mesma fonna o To-
nalito Cabaçal apresentou uma ampla variação de idades, desde
645Ma a 2636Ma, com idades Pb207-Pb206 mais concordantes
em 710, 1026, 1464, 1713, 1862, 1970, 2039 e 2636Ma. Para o
granito tipo Alvorada, Geraldes et a!., 2000 apresentaram idade

U-Pb de 1389:J::3Ma.

Dados isotópicos Sm/Nd obtidos para as rochas da Faixa
Cabaçal, quando plotados no diagrama de evolução isotópica,
pennitem dividir as rochas em três grupos: 1) o primeiro fonna-
do pela sequência supracrustal (Fonnações Manoel Leme e Mata
Preta), pelo Tonalito Cabaçal e pelos ortognaisses, que mostram
valores de eNd muito próximos ao CHUR (entre -1,03 a
+ 1,06), e uma idade modelo TOMentre 1,87 a 2,04Ga; 2) O se-
gundo grupo, representado pelo Granito Alvorada tem valores
de eNdmuito próximo de manto empobrecido (+4,12), e TOM= 1,50,
muito próximo à idade de cristalização que varia de 1546:J::47Ma
a 1389:J::3Ma (Geraldes, 2000 e Geraldes et a!., 2001); 3) o ter-
ceiro grupo representado por sills de gabro que intrudem a se-
qüência supracrustal e por pequenas ocorrências de tufos ande-
síticos, os quais Monteiro et a!. (1986) interpretaram como par-
te integrante da Fonnação Manoel Leme, este grupo possui va-
lores de eNd entre ~,46 e -7,60 e TOMde 1,81 e 2,02.

A evolução da porção sul do Craton Amazônico tem sido
descrita como tendo ocorrido entre o periodo entre 1,9 e 1,0 Ga.
Os dados aqui apresentados indicam uma história geológica
muito mais ampla, com os extremos representados pelas amos-
tras do Tonalito Cabaçal com uma população de zircões de ida-
de arqueana e do andesito com uma população de zircões de
idade brasiliana.
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A bacia do rio Paraíba do Sul, destaque no cenário econômico
nacional, apresenta hoje inúmeros problemas ambientais diretamente
relacionados a sua história de desenvolvimento. Um desses proble-
mas é o avançado estado de assoreamento do reservatório do Funil
(divisa entre os estados de SP e RJ) resultado do grande aparte de

sedimentos drenados pela bacia. Esse fato demonstra a necessidade
da espacialização dos fenômenos erosivos para um melhor enten-
dimento dos problemas hidrossedimentológicos da região.

A geoquímica isotópica Sm-Nd possui como uma de suas
características o fato das razões isotópicas não apresentarem fra-
cionamento durante os processos de intemperismo, erosão, trans-
porte, deposição e diagênese. Isso significa, que a razão isotópi-

ca da rocha fonte é preservada nos sedimentos transportados, o
que permite a utilização desta técnica em estudos que visam

determinar a proveniência dos sedimentos em bacias sedimen-
tares. No entanto, deve-se considerar que a razão isotópica de-
terminada para os sedimentos drenados de uma bacia representa
uma mistura das razões isotópicas de todas as unidades geológi-
cas que compõem a mesma.

Esse trabalho tem como objetivo determinar a proveniência
dos sedimentos em suspensão da porção média superior da ba-
cia do rio Paraíba do Sul através da utilização da geoquímica
isotópica Sm-Nd. Juntamente com as determinações isotópicas
estão sendo realizadas análises mineralógicas, granulométricas
e a determinação da descarga sólida em suspensão que, associa-
das à modelagem dos processos erosivos, permitirão definir o

comportamento hidrossedimentométrico da região e sua impli-
cância no assoreamento do reservatório do Funil. A metodolo-
gia utilizada segue o descrito em Roig et a!. (200 I).

Foram coletadas amostras em 7 dos principais afluentes do
rio Paraíba do Sul além de 3 amostras em seu curso principal.
Os resultados obtidos para as idades modelo (TDM)foram: Esta-
ção Santa Branca no rio Paraíba do Sul 1,71Ga; ribeirão Parateí
1,86Ga; ribeirão Buquirinha 1,79Ga; ribeirão Divisa 1,74Ga;
ribeirão Una 1,96Ga; estação Pindamonhangaba no rio Paraíba
do Sull,87Ga; ribeirão Guaratinguetá 2,IOGa; ribeirão Matos
1,77Ga; ribeirão Piquete 2, 13Ga e estação Queluz no rio Paraí-
ba do Sull,98Ga.

A variabilidade das idades obtidas indica a contribuição de
diversas fontes paleoproterozóicas para o fluxo de sedimentos
em suspensão da região estudada. Uma rápida análise dos resul-
tados destaca o aumento gradativo das idades modelo em dire-
ção ao reservatório do Funil sugerindo que, mesmo com a ho-
mogeneização da descarga sólida no rio Paraíba do Sul, os sedi-
mentos que aportam ao reservatório são provenientes predomi-
nantemente de áreas mais antigas e mais proximais.

Mesmo com a carência de dados Sm-Nd para as unidades
encontradas na bacia, as interpretações combinadas das análises
realizadas na área em estudo (T

DM'eNd,granulometria, argilomi-
nerais e concentração) permitirão inferir quais sub-bacias con-
tribuem mais significativamente para o aporte total de sedimen-
tos em suspensão no reservatório.

PRECIOUS AND BASE-METAL MINERALlZATION LlNKED TO NEOPROTEROZOIC GRANITES IN THE RIO
GRANDE DO SUL SHIELD, SOUTHERN BRAZIL: ARE THEV CONNECTED TO THE E-W CAMAQUA

LlNEAMENT?
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Precious and base-metal deposits and prospects ofthe Rio
Grande do Sul Shield are hosted by sedimentary, volcanicl
plutonic and metamorphic rocks ofthe Brasiliano Cycle. The
Camaquã Cu(Au) and Santa Maria Pb-Zn-Ag deposits are the
most important in the Shield and are hosted by Neoprotero-
zoic sedimentary clastic rocks of the Bom Jardim Group in
the Camaquã Basin. The Amaral Ferrador Pb(Cu) prospect (-
600 Ma) is the only base-metal mineralization hosted by gra-
nitic rocks of the Pelotas batholith and consists of massive
galena veins and stockwork of galenawith minor chalcopyri-
te, bomite and sphalerite. The wall rocks ofthis prospect are
porphyrytic biotite-monzogranites which show an Pb-Pb zir-
con evaporation age of 640:1:8 Ma. The phyllic pervasive
hydrothermal alteration which dominates the prospect con-
sist of white mica, quartz and hematite which were formed
from the leaching of granitic wall-rocks by heated circula-
ting fluids. The mineralization of the Camaquã and Santa
Maria deposits were both contemporaneous (594 Ma) with
graniterelated epithermal veins, as in porphyry-Cu-Au style
deposits. The Butid and Cerro Rico Cu-Au deposits are en-
closed and genetically linked to the Lavras Granite and to

volcanic rocks of Hilario Formation, respectively, and show
ages around 600 Ma.

Lead-isotope ratios of Amaral Ferrador ore galenas are com-
patible with those from Pelotas batholith granitic rocks (- 600
Ma), whereas the metais ofthe Camaquã-Santa Maria deposits
were derived mostly from a depleted crustal source. Lead isoto-
pes from Butiá-Cerro Rico ores are compatible with the Lavras
Granite and/or enclosing volcanic rocks of Hilário FOlmation.
The Pelotas batholith mineralization shows an orogenic source
signature (Zartmann and Doe, 1981), while Camaquã-Santa
Maria and Butiá-Cerro Rico deposits, from Silo Gabriel Block,
have a larger contribution from an ancient depleted crust.

The spatial distribution of the Amaral Ferrador, Camaquã-
Santa Maria and ButidCerro Rico deposits is aligned along the
Camaquã River and its prolongation along the aproximatelly E-
W Camaquã Lineament. This E-W structure might represent an
ancient (preBrasiliano) reactivated fracture system that controls
the Neoproterozoic (-600 Ma) and related mineralizations. New
exploration programs for undiscovered porphyry-Cu-Au style
or associated deposits must consider the spatial and temporal
distribution of the studied
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INDíCIOS DE CROSTA PRECAMBRIANA NOS ANDES PATAGÔNICOS (450 LS) SEGUNDO ISÓTOPOS DE Sr E Nd

A.P Rolando. i; M.J.B. Macambira i; L.A. Hartmann 2; C.A. Moura i; R.O. Etcheverry 3; R.R. Fernández 3

'Laboratório Pará-Iso, UFPA, Belém, PA. rolando@ufpa.br; moamac@ufpa.br; c_moura@ufpa.br
2Centro de Geociências, UFRGS, Porto Alegre, RS. leo.hartmann@ufrgs.br
3INREMI, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLp, La PIa ta, Argentina. inremi@infovia.com.ar

Uma intensa atividade magmática ocorreu durante o Jurás-
sico-Cretáceo na borda leste dos Andes Patagônicos, aos 45°
LS, na região do lago Fontana, Argentina. Nessa região as ro-

chas expostas mais antigas correspondem a gabros (Formação
Muzzio), datados em 191 :I: 3 Ma (U-Pb em zircão, SHRIMP).

A presença de espessas seqüências sedimentares e vulcânicas
meso-cenozóicas em grande parte da Patagônia dificulta a visu-
alização das rochas do embasamento. Em dois stocks graníticos
e no gabro da Formação Muzzio, todos localizados na região do
lago Fontana, foram encontrados cristais de zircão herdados cujas

idades variam entre 1950 e 3410 Ma (Paleoproterozóico-Arque-
ano).

Diversos depósitos de minério se localizam em uma faixa N-
S na borda leste do Batólito Patagônico. Isótopos de Pb em galena
de depósitos do sul de Chile e do setor do lago Fontana indicam
diferentes graus de contaminação crustal, sugerindo heterogenei-
dades no embasamento profundo. Os depósitos mais meridionais
são proporcionalmente mais contaminados com material da cros-
ta superior, possivelmente devido à presença de um embasamen-
to do Neopaleozóico-Mesozóico, a possível fonte das mineraliza-
ções. Tais rochas não afioram no setor do lago Fontana.

As análises de Sr e Nd foram realizadas no Laboratório Pará-
Iso ~ UFPA. Onze amostras de rocha total e mineral do gabro da

Formação Muzzio foram analisadas, não formando uma isócro-

na. As razões 87Rbj86Sr ficaram entre 0,2 e 0,9, com uma tendên-
cia das razões 87Sr/86Sr;entre 0,7090 e 0,7115. As razões 14JNd/
144Ndapresentam uma variação entre 0,51209 e 0,51225 em três

amostras. Plotando em um diagrama eSr-eNd as amostras ficam
no intervalo de eNd entre -7 e -10, enquanto eSr entre 80 e 90.
As idades-modelo (T DM)obtida fica entre 1790 e 2100 Ma.

Em quatro corpos do Batólito Patagônico, no Chile, e três
da zona do lago Fontana se obtiveram isócronas de rocha total e
mineral. As idades se concentram entorno de 100 Ma de anos
com 87Sr/86Sr;variando entre 0,7040-0,7052, a exceção de um
diorito localizado no centro do batólito que tem uma idade de 12
:I:2 Ma (Sr;= 0,7038). As razões 14JNd/l44Ndem quatro amostras

variam entre 0,51269-0,51275 e, plotando em um diagrama eSr-
eNd, ficam espalhadas entre 2,7 e 4,5 (eNd) e 15 e 55 (eSr). Já
as idades- modelo (T DM)variam entre 450 e 650 Ma.

As idades-modelo obtidas pelo método de Sm-Nd no gabro
podem ser relacionadas com uma crosta paleoproterozóica, pela
presencia de xenocristais de zircão. As idades entre 450-650 Ma
dos granitos não foram registradas neste local. Interpreta-se que
o magma que deu origem ao gabro é possivelmente de diferente
fonte aos granitos, contaminando-se de uma crosta antiga como
testemunha os isótopos de Sr, Nd e Pb.

SíNTESE GEOCRONOLÓGICA DOS MACiÇOSSIENíTICOSDA PRovíNCIA AL
CALlNA DO SUL DO ESTADO DA BAHIA

Maria de Lourdes da Silva Rosau, Herbet Conceição2, Moacyr Moura Marinho2.3, Moacir José Buenano Macambira4, Antônio
Edson Lima de Oliveira2, Lívia Lima de Oliveira2, Adriana Almeida Peixot02
1. PesquisadoraDCR - CNPq (Processo: 301392/00-5); 2. Grupo de Petrologia Aplicada à Pesquisa Mineral- CPGG - IGEO

- UFBA; 3. Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM); 4. Laboratório de Geoquímica Isotópica (Pará-Iso) - UFPA

A Província Alcalina do Sul do Estado da Bahia (PASE-
BA) corresponde a uma faixa de cerca' de 185 km de extensão
e em média 35 km de largura, orientada na direção NE-SW,
que se extende das proximidades do litoral (cidade de Ilhéus)
até a divisa com o estado de Minas Gerais (cidade de Itaran-
tim). Esta província reune cerca de vinte maciços alcalinos do-
minantemente de natureza sub-saturada em sílica, que se en-
contram encaixados em rochas granulíticas, gnáissico-migma-
títicas e anortosíticas arqueano-paleoproterozóicas, em uma
zona limítrofe entre o Cráton do São Francisco e a Faixa Ara-
çuaí. Dentre estas ocorrências as mais expressivas são: o Ma-
ciço Itabuna (a nordeste, 430 km2), o Complexo Floresta Azul
(a noroeste, 180 km2), o Maciço Serra das Araras (a sudoeste,
220 km2) e o Maciço Itarantim (a sul, 150 km2). Ao se analisar
o acervo geocronológico disponível na literatura, produzido
ao longo das três últimas décadas, para os diversos maciços
alcalinos da PASEBA constata-se que a colocação destes cor-
pos foi no Neoprotezóico. Entretanto, com exceção do Maciço
de Itabuna onde foram determinadas idades U-Pb (676 :I: 5),
existe uma verdadeira miscelânea de dados geocronológicos
com intervalos de erros bastante elevados (calculados para um
sigma), o que impossibilitava estabelecer a geocronologia pre-
cisa dos maciços. Com o intuito de sanar este problema foram
obtidos novos dados. No Complexo Floresta Azul que é for-

mado por um conjunto de rochas associadas a quatro pulsos
magmáticos distintos, foram determinadas duas idades Pb-
Pb em monozircão, uma em litologia granítica (696:1: 11 Ma)
e outra em diorítica (688 :I:2 Ma), estes dados, considerando
os intervalos de erros obtidos, apontam para uma cristalização
contemporânea destes dois magmas. Para o Maciço Serra das
Araras obteve-se para uma rocha quartzo sienítica uma idade
Pb-Pb em monozircão de 739:1: 2 Ma e uma isócrona Rb-Sr
(rocha total) com 647:1: 8 Ma, indicando que este sistema foi
perturbado. No Maciço Itarantim os dados de Rb-Sr (rocha
total) determinaram uma idade de 727:1: 30 Ma. Embora re-
presente apenas dados preliminares, necessitando ampliar o
número de determinações geocronológicas para precisar a du-
ração deste importante evento de magmatismo alcalino bra-
siliano sub-saturado em sílica, a reunião dos dados geocro-
nológicos obtidos nesta pesquisa com aqueles disponíveis na
bibliografia indicam que as primeiras intrusões ocorreram no
sul da PASEBA, a cerca de 730 Ma, e as últimas na região
norte, a cerca de 690 Ma. Esta distribuição temporal mostra
que as intrusões alcalinas são sucessivamente mais jovens, à
medida que adentram nos terrenos pertencentes ao Cráton do
São Francisco.

Esta pesquisa conta com os apoios da CBPM e CNPq, e
corresponde à contribuição n° 131 do GPA.
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2,05- 2,1GaMAGMATISMO SIENíTICO POTÁSSICO-ULTRAPOTÁSSICO

NO ESTADO DA BAHIA

Maria de Lourdes da Silva Rosal.2; Herbet Conceição2; Débora Correia Rios2

1. Pesquisadora DCR - CNPq (Processo: 301392/00-5)
2. Grupo de Petrologia Aplicada à Pesquisa Mineral- CPGG - /GEO - UFBA

Embora a ocorrência de magmatismo sienítico de idade
Paleoproterozóica seja rara no mundo, na Bahia a maioria das
intrusões sieníticas apresenta idades entre 2,05 e 2,1 Ga. Estes
corpos encontram-se distribuídos em três unidades geotectôni-
cas que compõem o embasamento do Cráton do São Francisco:
o Cinturão Móvel Salvador-Curaçá (CMSC) e Núcleo Serri-
nha (NSer), na porção leste do estado, e o Cinturão Móvel Urandi-
Paratinga (CMUP), na parte oeste. Ao longo dos 650 km de ex-
tensão do CMSC existe um alinhamento descontínuo de diques
sieniticos, no sentido Norte-Sul, de natureza alcalino-potássica.
Este trend é composto pelos maciços de Itiúba (a norte, 1800
km2), Santanápolis (a sudeste, 180 km2) e São Félix (a sul, 32
km2). Cerca de 180 km a sul de São Félix, nos terrenos do Cin-
turão Costeiro Atlântico este alinhamento tem continuidade com
o Maciço Anuri (70 km2). Os dados geocronológicos disponí-
veis sobres estes sienitos mostram idades bastante similares: lti-
úba (2060:f: 30 Ma; Pb-Pb evaporação), Santanápolis (2100:f: 1
Ma; U-Pb monozircão); São Felix (2098:f: 1 Ma; Pb-Pb evapo-
ração); Anuri (2098:f: 5 Ma; U-Pb monozircão). Na porção su-
doeste do NSer ocorrem três stocks sieníticos, encaixados em
terrenos arqueanos de natureza gnáissica migmatítica: Morro das
Agulhas-Bananas (26 km2), Serra do Pintado (16 km2) e Morro
dos Afonsos (12 km2). Estes stocks apresentam idades de 2086
:f:17 Ma (Pb-Pb evaporação), 2098:f: 2 Ma (U-Pb monozircão)

e 2098:f: 9 Ma (Pb-Pb evaporação), respectivamente. No CMUP
o magmatismo alcalino-potássico tem como seu principal re-
presentante o Batólito de Guanambi. Este batólito é constituído
por rochas sieníticas e monzoníticas, com termos graníticos e

máficos subordinados, que afloram continuamente por cerca de
6000 km2 e estão dividas em dois conjuntos litológicos: as intru-
sões múltiplas, que ocupam 90% dos terrenos aflorantes; e as
intrusões tardias, formadas pelos maciços de Cara Suja, Ceraí-
ma e Estreito. Os dados geocronológicos disponíveis (U-Pb em
monozircão) para as rochas do batólito fornecem idades em tor-
no de 2,05 Ga: conjunto múltiplo (2054:f: 8 Ma), Cara Suja (2053
:f: 3 Ma), Ceraíma (2050:f: 1 Ma) e Estreito (2054 :f: 3 Ma). A
superposição entre as idades geocronológicas U-Pb e Pb-Pb apre-
sentadas nos diversos corpos sieníticos permite inferir que du-
rante pelo menos 50 Ma (2,1 - 2,05 Ga) os diferentes terrenos
do Cráton de São Francisco alojaram um magmatismo sienítico
de natureza potássica-ultrapotássica, independentement'~ do re-
gime tectônico dos mesmos. Ademais, esta superposição indica
que após a cristalização dos diferentes magmas sieníticos, não

ocorreu qualquer tipo de perturbação significativa no sistema
isotópico do Pb nos cristais de zircão das rochas sieníticas.

Esta pesquisa conta com os apoios da Companhia Baiana de
Pesquisa Mineral e CNPq, e corresponde à contribuição n°
130 do GPA]

THE (1590-1520 MA) CACHOEIRINHA MAGMATIC ARC AND TECTONIC IMPLlCATIONS FOR THE SW
AMAZONIA CRUSTAL EVOLUTION DURING GEON 15

A. S. Ruiz1, M. C. Geraldes2 and, W. Teixeira2

1Departamento de Geologia, Universidade Federal de Mato Grosso. Cuiabá-MT-Brazil

2/nstituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo-SP-Brazil

Isotopic and chemical data of rocks from the Cachoeirinha
magmatic arc provi de new insights on the Proterozoic evolution
of the Rio Negro-Juruena Province in SW Amazonian craton.
U-Pb and Sm-Nd determinations in granites, granodiorites and
tonalites ofthe Cachoeirinha suite yielded ages from 1587:f: 04
to 1536:f: 06 Ma and TOMmodel ages in the range 1.88-1. 75 Ga

(eNd values from -0.8 to + 1.0). Variations in major and trace
elements (n=10) are interpreted to be resulted from fractional
crystallization process whilst discrimination diagrams indicate
the studied rocks have VAG affinity. Our results suggest the fo-
llowing interpretations: (1) 1.89-1.82 Ga igneous rocks repre-

sent an important magmatic activity in SW Amazonian craton.
(2) Nd isotope signature for the igneous suite added to chemical
data suggest an arc-related affinity. (3) The isotopic data su-
pport the hypothesis that the rocks are genetically associated
with a subduction zone dipped east under the continental mar-
gin comprised by the Alto Jauru granite-greenstone terrane. (4)
The age pattem (1590-1530 Ma) of the intrusive rocks to an
older (1.79-1.74 Ga) crust is similar to the geology framework
along the southem margin of Laurentia prior to 1500 Ma and
agrees well with current tectonic models for Amazonia tectonic
relationship between Laurentia-Baltica at that time.
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HISTÓRIA TÉRMICA POR TRAÇOS DE FISSÃO E AS REATIVAÇÕES NA ZONA DE CISALHAMENTO
PORTALEGRE, NORDESTE DO BRASIL

Jaziel Martins Sá', Peter C. Hackspacher2, Julio C. Hadler Neto3, Pedra J. Iunes3, Carlos A. Tello Saenz3, Francisco Hilário R.

Bezerra', Francisco Pinheiro Lima Filho', Mirnis Araújo Nóbrega4, Talles S. Ferreira'
'DG/UFRN; 2IGCE/UNESP; 3IFGW/UNICAMP; 4PPGG/UFRN.

Na região da Zona de Cisalhamento Portalegre (ZCPa),
na área compreendida desde a borda da Bacia Potiguar no
estado do Rio Grande do Norte até a Bacia de Souza, nas
proximidades do Lineamento Patos, na Paraiba, estão sendo
realizados estudos de caracterização da tectônica rúptil e da-
tações pelos métodos Ar-Ar e por Traços de Fissão (TF) em
apatita, com o objetivo de estabelecer a evolução geodinâ-
mica de:sta região da Província Borborema em períodos fa-
nerozóicos.

A ZCPa é caracterizada como uma estrutura dúctil de-
senvolvida no neoproterozóico superior sob os efeitos do
Ciclo Brasiliano (ca. 600 Ma), tendo sido reativada através
da tectônica rúptil, provavelmente a partir do desenvolvimento
da fase rifte (mesozóico) com o início da formação da Bacia
Potiguar, tendo também efetiva participação na compartimen-
tação de bacias interiores como as de Gangorra e Pau dos
Ferros (RN) e Souza (PB). Os diversos sets de tectônica frá-
gil tais como falhas e juntas seriam um dos marcadores des-
tas reativações.

Nesta primeira fase dos trabalhos, um total de vinte e
quatro amostras foram coletadas para análises dos traços de
fissão em apatitas, visando obter dados termocronológicos
destas reativações e evolução da história térmica desta re-
gião. As coletas aconteceram principalmente ao longo desta
zona de cisalhamento pré-cambriana e adjacências, atualmente
marcada por falhas, juntas e zonas de cataclasitos. Estas amos-
tras foram coletadas sistematicamente de ambos os lados e
na ZCPa, desde as proximidades da Bacia Potiguar a norte,
até o sul[da Bacia de Pau dos Ferros, perfazendo uma distân-

cia de cerca de 100 km com coletas inclusive no platô da
Serra de Portalegre. Objetivou-se obter sistematicamente
amostras as mais variadas do ponto de vista espacial (de um
lado e outro da ZCPa), longitudinal e de cotas variadas. Sali-
enta-se que todas as amostras foram exclusivamente de gra-
nitos neoproterozóicos procurando-se evitar incluir parâme-
tros geológicos adicionais que não os da história térmica pro-
priamente dita.

As amostras foram tratadas e em cada cristal de apatita
foram contados os traços de fissão "revelados" (parcialmen-
te emergentes) e medidos os traços confinados, os quais apre-
sentam diferentes tamanhos devido ao encurtamento ("anne-
aling") sofrido após a sua formação. Estes últimos fornecem
informações adicionais fundamentais sobre a história termo-
tectônica da região. Os primeiros resultados obtidos, da par-
te mais setentrional da ZCPa e todas do mesmo nível topo-
gráfico, mostram idades similares aparentes e corrigidas de
ca. 75 e 95 Ma, respectivamente. Na análise da história tér-
mica registrada nos granitos neoproterozóicos usando-se os
traços de fissão, está evidenciado que houve um aquecimen-
to acima de 1200 C há cerca de 100 Ma, um segundo registro
termotectônico a ca. 70-75 Ma seguido por resfriamento/so-
erguimento com taxa de @ 10ClMa até ca. 20 Ma, onde é
sugerido um outro evento.

Estes dados preliminares mostram também que estudos
de TF em granitos neoproterozóicos, podem fornecer infor-
mações importantes na evolução fanerozóica da Província
Borborema, inclusive conhecimentos adicionais sobre o de-
senvolvimento das bacias meso-cenozóicas da região.

C, Pb ANO Sr ISOTOPIC CHEMOSTRATIGRAPHY IN PROTEROZOIC

CARBONATE SEQUENCES IN THE EASTERN TRANSVERSAL DOMAIN OF THE BORBOREMA PROVINCE,
NORTHEASTERN BRAZIL

v,H. Santos', v,P. Ferreira', A.N. Sial', M BabinskP and M.M. PimenteP
'NEG-LABISE, Dept. ofGeology, UFPE, Recife, PE, 50732-970, Brazil. petrovic@npd.ufpe.br; valderez@npd.ufPe.br,
ans@npd.ufpe.br
2Jnstitute ofGeosciences, USP, c.P. 11348, Sao Paulo, SP, 05422-970, Brazil. babinski@usp.br
3Institute ofGeosciences, UnB, Brasilia, DF. 70970, Brazil. marciomp@tba.com.br

C and Sr chemostratigraphic curves have been prepared for
marble lenses from the surubim-caroalina and sertania comple-
xes (respectively, at the rio capibaribe and alto moxoto terra-
nes), next to the inferred boundary between these adjacent terra-
nes, in ne brazil. marbles from the two complexes are impure,
and have been metamorphosed at the amphibolite facies. mine-
ralogically similar, they consist mainly of calcite and doIomite,
where chondrodite, quartz, feldspar, muscovite, and graphite are
accessOlY phases; actinolite occurs only in the rio capibaribe
terrane marbles.

Sr isotopes (87Sr/86Sr= 0.70801-0.70828) on marbles ofthe
surubim-caroalina complex are usually higher, although with
some overlap, than for those in the sertania complex marbles
(0.70763 - 0.70824). c isotope values for marbles from the two

complexes have a large range in d13C (0%0 to +8%opdb)'a plot of
d13C vs. stratigraphic height shows an isotopically hcavy pla-

teau, around + 8%opdb'at the same stratigraphic position in the
two complexes, followed by lighter values, around +5%0. higher
values are found in samples where silicate minerais fonned du-
ring metamorphism. the measured dI3C values and the 87Sr/86Sr
ratios, when compared with values for the c and sr secular vari-
ation curves, suggest a deposition age of ca. 900 ma. pb isotope
data obtained on calcite samples from the surubim-caroalina
complex yield a pb-pb isochron age of 887 :f: 20 ma (mswd =
0.80), and for the sertania complex, yield an age of 822 :f: 130
ma, which are interpreted as age of metamorphism. our data su-
ggest that the metamorphic event took place soon after the de-
position ofthe carbonates, during the late cariris velhos cycle.
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87Srf86Sr AND 143Nd/144Nd ISOTOPIC SIGNATURE FROM

CARBONIFEROUS CONODONTS OF AMAZONAS BASIN, BRAZIL.

Scomazzon, A.K.'; Kawashita, K.z; Koester, E.2; Matsuda, N.'; Lemos, Y.B.Z; Soliani Ir., E.2; Costa, K.B. z; Mizusaki, A.M.z
1. PPGeo-UFRGS / 2. IG .- UFRGS / 3. PETROBRAS

Conodonts are tooth-like marine microvertebrates thought
to have comprised the feeding apparatus, of an extinct eel-like
organism, ranged stratigraphically from Late Cambrian through
Triassic. They are excellent fossil guides, widely studied for bi-
ostratigraphic correlation of sedimentary rocks. Isotopic signa-
tures ofthis microlóssil have been increasingly used in order to
elucidate the chemistry of past seawater, also improving the kno-
wledge and discussions related to the evolution of Conodonts.

The major oceans of the world vary in their concentration
and isotopic composition of Sr and Nd. Strontium has a much
longer residence time in seawater. Thus, R'Sr/'''Sr isotopic rati-
os become similar everywhere in oceans. On the other hand,
l43Nd/l44Nd have a short time scale within oceans since their
residence time is considerably shorter than ocean mixing times.
By coupling data on Sr and Nd in the oceans, it is possible to
obtain both global and local inforrnation. Previous studies have
shown high content ofSr (1300-7000 ppm) and Nd (1000 ppm)
in Conodonts. Due to their high Sr and REE element contents
they have become the main source for recording variations in
87Sr/86Srratio and compositional changes in the l43Nd/l44Nd
of ancient seawater. However, Conodonts are susceptible to di-
agenetic influences, which can change their isotopic signature,
while other fossils, as brachiopods shells are not so vulnerable,
but their stratigraphic resolution in the Paleozoic are lower when
compared to Conodonts. The advantages of using Conodonts
include the fact that they have high Sr and Nd content and that
their post-depositional alteration can be reliably calibrated via
color alteration index (CAI). For these reasons, Conodonts have
been viewed as potentially the best material for studies ofthe Sr

and Nd isotopic composition ofPaleozoic seawater. Prelimina-
ry studies have been done conceming to 87Srf86Srand l43Nd/
144Nd isotopic signatures in Conodonts ofItaituba Fom1ation-
Amazonas Basin, are presented here, in order to compare with
the evolutionary isotopic curve ofSr in the seawater during Car-
boniferous and the development ofthis curve to the Pennsylva-
nian of Amazonas Basin. Also, with Nd data as a tool which
helps in discussing the paleobiostratigraphy and environment of
this region. Analyses were perforrned in separating Conodonts
from their carbonate rock matrix by dissolution of the carbonate
with acetic acid. Atter they were handpicked using a binocular
microscope and were ultrasound to remove impurities. Micro-
probe analyses of Ca, P and F content were conducted, besides
CAI of elements to prevent selection of altered Conodonts. The
selected ones were dissolved in Savillex contents with HN03 1
N. Isotopic ratio of 87Srf86Sr and'4'Nd/_44Nd from Conodonts,
were deterrnined in dynamic mode, using a VG 54 mass spec-
trometer instrument (Isotopic Geology Laboratory- UFRGS).

The results have shown an average isotopic ratio of B_Sr/
g6SrofO,08433:!: 0,000023 (SE) and 4,w- 63, suggesting an age
of315 Ma, which fit in the North American Pennsylvanian sea-
water" Sr/86Sr curve. Also this high Sr ratio signatures in rela-
tion of this time could be interpreted due to erosion anil trans-
port of continental material through the seawater. Nd isotopic
signatures, have shown an average ofO,512130:!: 0,000011, in
agreement with the influence of continental material in the sea
waters at that time. Thus, an environment of tectonic activity,
and contribution of continental material to the sea would be su-
ggested to the Late Carboniferous age ofthe Amazonas Basin.

C- AND O ISOTOPE FLUCTUATIONS IN CARBONATES OF THE FRECHEIRINHA FORMATION,
NW CEARÁ, NORTHEASTERN BRAZIL

A.N. Sia[I, V.P. Ferreira/; A. Rodrigues de Almeida2
/ NEG-LABISE, Dept. de Geol. UFPE, Recife, PE, 50732-970
2 Dept. de Geol.,UFC,Campusdo Piei,Fortaleza,Ceará,60455-760

The Middle Coreaú Domain, state of Ceará, is characterized
by a series of grabens and horsts whose boundary faults trend
SW-NE. The Ubajara Group sedimentary rocks were deposited
in the Bambui-Iaibaras graben, which is delimited to the
southeast by the Sobral-Pedro 11shear zone, considered part
ofthe shield-scale Trans-Brasiliano lineament. Carbonates and
subordinate pelites ofthe Frecheirinha Fm. in the Ubajara Group
have been considered as correlative to carbonates ofthe Bambui
Group in central and eastem Brazil. The Frecheirinha
carbonates rest on red slates and quartzites ofthe Caiçara Fm..
Arkoses and graywackes of the Coreaú Fm. overlie the
Frecheirinha carbonates. The only age deterrnination for the
Frecheirinha Fm. (0.61 Ga) is based on a poor Rb-Sr isochron
for clay fractions from slates of the Caiçara Fm.. The Mucambo
pluton intruded Frecheirinha Fm. carbonates at 0.54 Ga
developing a therrnal aureole, and sets a minimum age for this
Forrnation. Mono-zircon fractions from the Saquinho meta-
trachyandesite, near Coreaú, in Middle Coreaú Domain,
yielded concordant plots with an upper intersect of 1.78 Ga
(Magini et aI., 1999, 11SSAGI, Argentina). At a few meters
from the occurrence of this meta-volcanic rock, northward-
dipping Frecheirinha limestones overlie a conglomerate ofred
matrix that dips southwards.

About 250 samples were collected on a meter scale over
-100m traverses across the strike of carbonates of the
Frecheirinha Fm., including samples from near the contact with

the Caiçara slates and near the Coreaú sandstones. Marly
limestones in the lowermost portion of this sequence are
replaced upsection by fine-grained limestones (CaC03> 85%).
The 813C in four ofthe sampled sections is X + 1%opDBwhile in
the upper carbonate layers values jump to +2.5 to +3.7%0.
Similar 813C pattem is observed in the Paranoá Group
carbonates which are XI %oPDBand in the lower portion of the
Bambui Group limestones, jumps up to +2.6%oPDBincreasing
to 12%0 upwards this unit (values as high as + 16%opDBfor the
upper Bambui carbonates have been reported). Mos!: marly
limestones/ limestones ofthe Frecheirinha Fm. are isotopically
equivalent to the Paranoá limestones, while the upper section
of the Frecheirinha Fm. is isotopically equivalent to the
limestones ofthe lower Bambui Group (no 813C >4%0 has been
found in Frecheirinha Fm. carbonates). 813C for the marly
carbonates at the lowerrnost portion ofthe Frecheirinha Fm. is
nega tive (-8 to -1.2%opDB) coinciding with the highest 8180
values (-6.9 to -5.3 %oPDB)in the sequence. These marly
carbonates were probably deposited under lower temperature
conditions, in a post-glacial transition to a warrner climate. The
C isotope pattem for the Frecheirinha Fm. with 813C values
around -1 to -2%oPDB and positive values around +2 to +3 %opDB

is compatible with a deposition around 0.98 Ga. A similar C
isotopic behavior has been observed in Paranoá carbonates in
central Brazil and it is possible that these two units have been
synchronously deposited.
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C A,ND o ISOTOPE COMPOSITION OF EARLY PALEOPROTEROZOIC CARBONATES FROM THE MINAS
SUPERGROUP AND THE LOMAGUNDI PHENOMENON IN BRAZIL

A.N. Siall,', v.P.Ferreiral, A. W.Romano} and MM. PimenteP
1 NEG-LAB1SE, Dept. ofGeology, UFPE, c.P. 7852, Recife, Brazil,59732-970
2 Institute ofGosciences, UFMG, B. Horizonte, Brazil, 30430-120
3 Institute ofGeosciences, UnB, Brasilia, D.F., Brazil, 70.910-900

The Paleoproterozoic ãl3Ccaropositive excursion (2.25-2.05Ga;

Lomagundi phenomenon) has a global character, but its occur-

rence in South America has never been reported. To investigating
this anomaly in Brazil, C and O isotopes were analyzed in ear!y
Paleoproterozoic shallow water, marine carbonates, of the Minas
Supergroup (Gandarela , Cercandinho and Fecho do Funil Fms.).

The 2.42Ga-old Gandarela Fm. consists of red carbonate BIF
at the base ofthe sequence, gradually replaced upwards by bufT
dolomit,es, and limestones in light and dark-gray altemating bands

on a cm scale that, locally, exhibit stromatolitic structure. Car-
bonates display ãl3Cc.rn from -1.6 to +O.4%opDB (n=58), the most

negative values found in red dolomites in contact with the un-
derlying the finely laminated Cauê banded iron formations. At
the Heargraves quarry, Gandarela carbonates yielded ã I3Cc.rnfrom

-1.4 to-0.6o/oopDB(n=28). In the Cercadinho Fm., at the base of
the Piracicaba Group, ãl3Cc.rn varies from +3.3 to +4.2 o/oopDB
(n=IO), values decreasing erratically with depth.

The Fecho do Funil dolomites (2.11 :I:0.11 Ga, deformation/
metamorphic age) were deposited, probably, within the time span
for the Lomagundi positive excursion age of the Kaapval cra-
ton, Afl;ca. The sampled section ofthis Formation consists, at
the base, fine-grained, very stromatolite-rich, white dolostone,
followed upsection by a very stromatolite-rich pink dolostone,

and then by fine-grained white marble. This carbonate sequence
is separated from an upper one, by al5m thick sequence ofbla-
ck slates. The upper carbonate sequence is characterized by an
alternation of dark, micritic calcilutite and white to pink dolos-
tone, in a zebra-like pattern.

Stratigraphically collected samples show ãl3Ccaroremarkably
homogeneous (+6.0 to +6.5%oPDB'n=47). The oxygen isotopes are
also fair!y constant (-9.7 to -1O.8o/oopDB)and show a trend which is
rather antipathetic to the variation in C isotopes. These high ã I3C

caro

carbonates show little scatter, relatively shallow trend on ãl3C vs
ãl80 diagram and are consistent with low-grade metamorphic de-

carbonation. The elevated C-isotope values were least reset and
probably reflect their protolith composition, rather than subsequent
diagenetic or metamorphic processes and this Formation is a proxy,
in South America, for the global Lomagundi phenomenon.

Likewise in Africa, there is no evidence in the Quadrilatero
Ferrífero for the triad glacial events of the ear!y Paleoprotero-
zoic (2.45.-2.25Ga interval) recognized in North America. C iso-
tope patterns for carbonates of the Minas Supergroup suggest
that the Gandarela Fm. was deposited around 2.4Ga; the mode-
rate C positive anomaly of the Cercadinho carbonates suggest
deposition around 2.35 and the Fecho do Funil carbonates were
deposited probably around 2.2 Ga.

C- AND O-ISOTOPE COMPOSITIONS OF THE JACOCA AND OLHO D' AGUA CAP CARBONATE SEQUENCES,
SERGIPE, NORTHEASTERN BRAZIL

A. N. Sial, v.P. Ferreira and v.H. Santos

NEG-L4BISE, Dept. ofGeol. UFPE, c.P. 7852, Recife, 50732-970

The sedimentation ofthe south-central part ofthe Sergipano
foldbelt and its inter-face with the northern margin of the São
Francisco craton is divided into two cycles (both continental to
shallow marine) basal siliciclastic megasequence overlain by a
carbonate sequence. These rocks spread continuously across the
craton margin and into the foldbelt (around the ltabaiana and
Simão Dias basement domes) overlain by subgreenschist faci-

es- metadiamictite and metacarbonate formations. The lower
siliciclastic megasequence is represented by the Juetê, Itabaiana
and Ribeirópolis Fms. and the lower carbonate mega-sequence,
by the Acauã and Jacoca Fms. These two megasequences form

the Estancia-Miaba Group.The upper siliciclastic megasequen-
ce (Simão Dias Group) is represented by the Lagarto-Palmares,
the Jacaré and the Frei Paulo Fms.. This megasequence is over-
lain by metasediments of the Vaza Barris Group that is compri-
sed of diamictites of the Palestina Fm. and the upper carbonate
megase:quence (Olhos D' Agua Fm.).

The Jacoca Fm. overlies the pebbly phyllites/conglomerates
ofthe Ribeiropolis Fm. and comprises two lithofacies: metacar-
bonates and a mixed lithofacies of metasiliciclastics and meta-
carbonates. The metasedimentary carbonates are <300m thick
around the Itabaiana dome with the best exposures, in the Capi-
tão farm, along the Salgado and Vaza Barris rivers southwest of
Macarnbira, state of Sergipe. In this study, 31 samples of Jaco-
ca carbonate were sampled from a section along the Vaza Barris
River (Capitão farm). dl3C varies from -6.4 to -2.8%oPDB' with
majority ofvalues - --4%opDB' dl80 values are mostly - -8%opDB'

The dl"iC in the Acauã carbonates tend also to group - -4%opDB

-...------

and dl80 displays similar range to those of Jacoca carbonates,
with stronger oscillation of values upsection. The C isotopic
behavior ofthese two sequences seems to favor the assumption
that Acauã and Jacoca Fms. were deposited contemporaneously
and that they probably correspond to cap carbonate sequences.

Five samples from a 10m-thick (meta) mar! to marly carbo-
nate lens intercalated in phyllites ofthe Frei Paulo Fm., which
underlies Palestina diamictites were collected north of the Pi-
nhão village. The d I3Cvaries from +3 to +8%oPDBand from -9 to

-6 %oPDB'The Olho D' Agua Fm. is formed by marbles and inter-
bedded calcareous chlorite-schists and silty phyllites ofthe Vaza
Barris Group and overlies the diamictites, pebbly metagreywa-
ckes ofthe Palestina Fm.. About 120 samples ofOlho D'Água
carbonates were collected, starting from the contact with the
Palestina diamictite/pebbly metagreywackes. Basal marly car-
bonates, near the contact with Palestina diamictites, display dl3C
as low as -4.7%oPDB'increasing upsection (O to I %oPDB)'Towards

the top ofthe sequence, dl3C changes dramati-cally to values as
high as + 10%opDB'This dl3C trend, typical for a cap carbonate,
suggests that Palestina diamictites are correlatable to Upper Stur-

tian glacial episode at 720 Ma. d 180 values range from -7 to -10

%opDB'C isotopes suggest that Jacoca-Acauã Fms. were depo-
sited -0.75 Ga, on top of diamictites (Ribeiropolis, Jacarecica
Fms.) correlatable to the lower Sturtian glaciation episode). Va-
lues of dl3C - -4%oPDB are observed in both Fms. and no positive
dl3C values have been recorded. Metacarbonate lenses of the

Frei Paulo Fm. show positive dl3C (avg. +5%opDB)and a deposi-
tion age -0.75 Ga can be inferred.
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o GRUPO ITAIACOCA : REGISTRO U-Pb (ZIRCÕES) DE UMA BACIA NEOPROTEROZÓICA

O. Siga Jr.I; W. Weber!; M.A.S. Basei!; K Sato!; JM Reis Neto2
!Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, Rua do Lago 562-Cid.Universitária, São Paulo-SP. Cep 05508-900, Brazil
(E-mail: osigajr@usp.br)
2Setor de Ciências da Terra, Departamento de Geologia, Universidade Federal do Paraná, CP 190Il, Cep 81531-990, Curitiba-
PR, Brazil.

o objetivo principal deste trabalho é discutir as idades geo-
cronológicas U-Pb, em zircões, relativas à rochas metavulcâni-
cas pertencentes ao Grupo Itaiacoca. Este, é representado por
uma sequência metavulcanossedimentar, que ocorre como uma
faixa retativamente estreita, limitada a norte pelo Batólito Gra-
nítico Cunhaporanga , sendo balizada a sul através da zona de
cisalhamento Itapirapuã pelo Batólito Granítico Três Córregos
e metassedimentos do Grupo Açungui. Os estudos geológicos
efetuados na porção sul da Faixa Itaiacoca permitiram reconhe-
cer três unidades geológicas maiores, representadas da base para
o topo por metarcóseos com importante contribuição vulcânica-
vulcanoclástica intercalada, rochas metacarbonáticas e rochas
metapelíticas-metapsamíticas.

Análises geocronológicas U-Pb realizadas em zircões de dois
afloramentos de rochas metavulcânicas forneceram idades de
628 +- 18 Ma (Shrimp) e 636 +- 30 Ma (convencional). Tais
dados sugerem que a bacia ltaiacoca tenha se desenvolvido du-
rante o Neoproterozóico (630 Ma), época esta bastante próxima
às de formação dos Batolitos Graníticos adjacentes, admitidos
como prováveis arcos magmáticos.O metamorfismo dessa se-
quência parece ter ocorrido logo após sua deposição (I 0..15Ma),
sugerindo episódios de fechamento desta bacia relativamente
rápidos. Tal quadro poderia relacionar-se a um posicionamento
tectônico inicial de backarc basin, evoluindo, função de:proces-
sos colisionais, manifestações graníticas, para regimes de intra-
arc e mesmo interarc basin durante o Neoproterozóico.

DATAÇÕES U-Pb SHRIMP DO VULCANISMO FÉLSICO NA BACIA BRUSQUE,

ORÓGENO PELOTAS, SANTA CATARINA

Luiz Car/os da Silva!, Neal J McNughton2, João Orestes Schneider dos Santos!
!CPRM- Serviço Geológicodo Brasil, 2UniversityofWestern Austrália
Fone: 61 223Il66, E-mail:luizcarlos@aneel.gov.br

Devido à falta de bons referenciais geocronológicos e pelo
diacronismo dos processos de fragmentação e preenchimento no
Brasil existem poucas idades confiáveis para início dos estágios
de sedimentação e vulcanismo, das bacias precursoras dos oróge-
nos brasilianos. Além disso, essas assembléias guardam evidên-
cias localizadas de oceanização e extensiva superposição de pro-
cessos tectônico-metamórficos, fatores que tornam a reconstitui-
ção paleogeográfica original objeto de controvérsia, como cons-

tatado na bacia (Grupo) Brusque, SC. A unidade depositada na
margem passiva representa mais de 90% da área exposta da bacia

e é constituída por depósitos terrígenos e carbonáticos platafor-
mais, com intercalações eventuais de derrames félsicos. Assem-

bléias de fundo oceânico incluem derrames tholeíticos portadores
de lavas almofadadas e variolíticas e discretos depósitos de mar-
gem ativa (metagrauvacas félsicas), além de depósitos químico-

exalativos (Unidade Ribeirão do Ouro). Ambas as unidades fo-
ram metamorfizadas na fácies xisto verde média a superior. Uma
dessas intercalações félsicas, com espessura de aproximada de
2m, inter-acamadada em um pacote metapelítico-psamítico da

unidade plataformal, localizado na extremidade centro-leste do
cinturão, foi datada pelo método U-Pb SHRIMP (Amostra I). É

um metariolito composto por quartzo-albita e sericita, com textu-
ras vulcânicas parcialmente preservadas e discreta foliação meso
e microscópica. As imagens de elétrons retro-espalhados (BSE) e
catodoluminescência (CL) dos zircões definiu duas população. A
população I, é constituída por grandes cristais (150 x 60 im) eué-

dricos, com núcleos arredondados, detríticos, apresentando evi-
dências de recristalização sob condições metamórficas de alto grau
(annealing), e bordas euédricas ou com corrosão magmática (quen-
ching) e zoneamento oscilatório. A população 2, é constituída por

cristais homogêneos prismáticos (3/1), euédricos, as vezes acicu-
lares (200 X 60 im) com discreto zoneamento oscilatório (néo-

grãos). Foram datados 18 spots em 16 cristais. Os spots referen-
tes às bordas e aos néo-grãos formam uma população concor-
dante de 6 análises com idade média 206Pb/238U de 639:1:Ii
Ma. Essa idade (ca 640 Ma) obtida em grãos e domínios mag-
máticos é interpretada como a idade da extrusão da lava.félsica,
tratando-se de episódio vulcânico sindeposicional -, ao menos
em relação aos estágios finais da preenchimento da margem pas-
siva. Os núcleos detríticos têm idade 207Pb/235U concordantes
entre ca 1300 e 2200 Ma e uma idade discordante de ca 2470
Ma. As variação nas idades dos núcleos herdados indicam que a
lava é derivada da fusão de componentes crustais, com forte
contribuição paragnáissica. As idades concordantes nos núcleos
são interpretadas como distintas idades das fontes do paragnais-
se precursor. Outra amostra de metariolito petrografil:amente
similar, intercalado em metaultramafitos de uma unidade vulca-
no-sedimentar situada na extremidade SE do cinturão (Seqüên-
cia Itapema-Rio do Oliveira) porém de posicionamento Itectono-
estratigráfico duvidoso, também foi estudada para fins compa-
rativos (Amostra 2). Apresentou resultado similar, obtido em 7
spots em grãos e domínios magmáticos, que forneceram a idade
de 206Pb/238U de 637 :I:!I Ma, interpretada como a idade de
cristalização do riolito. Entretanto, distintamente da Amostra I,
o significado do evento deve ser analisado com cautela nessa
fase inicial da pesquisa. Essa lava riolítica ocorre intl:rcalada
em bandas de metatufos máficos de uma unidade que tanto pode
ser um equivalente da assembléia de fundo oceânico (Unidade
Ribeirão do Ouro), ou restos de uma bacia pré-brasiliana (possi-
velmente mesoproterozóica, com desenvolvimento similar ao da
bacia de retroarco Serra do Itaberaba no Orógeno Paranapiaca-
ba). Nesse caso, os horizontes félsicos representariam sills in-
trusivos, sem a conotação sindeposional evidenciada pdo con-
texto da Amostra I.
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IDADES E POSSíVEL PROVENIÊNCIA DOS ZIRCÕES DO CAULlM DA MINA DA IMERYS
RIO CAPIM CAULlM (IRCC) - NE DO PARÁ

Daniel José Lima de Sousal, Angélica Fortes Drummond Chicarino Varajão' e Thomas Scheller
,

(DEGEO/UFOP), 2(Paraíso/UFPA)

A Mina da Imerys Rio Capim Caulim - IRCC, pertence ao
Distrito Caulínico do Capim, localizado a nordeste do Estado
do Pará que, além de ser segunda maior reserva do país, tem a
característica peculiar por apresentar um caulim de excelente
alvura, o qual é destinado à cobertura de papel. O minério apre-
senta o zircão como um dos minerais pesados transparentes mais
importantes. Este trabalho mostra a importância desses mine-
rais como geocronômetro a fim de se correlacionar as idades
obtidas pl~lométodo Pb/Pb em monocristais de zircão, com os
litotipos aflorantes nas adjacências e em peculiar aqueles da re-
gião NE da referida mina. É uma forma de rastrear a possível
proveniência dos sedimentos e entender melhor a dinâmica dos
sedimentos na formação do minério de caulim.

O experimento consistiu de pré-concentração dos minerais
pesados em bateia, seguido de peneiramento nas frações areia
fina e areia muito fina (classificação de Wentworth), separação
por líquido denso (bromofórmio) e com auxílio do separador
Frantz Isodynamic de forma a se obter zircões com uma ampe-
ragem de 1,5A, inclinação longitudinal de 20° e inclinação late-
ral variando de 5° até 0°. Por fim os zircões foram selecionados
por triagem manual sob lupa binocular. Foram selecionados 32
zircões, divididos em quatro grupos: cristais euédrícos longos
(relação comprimento/largura C/L>5), subédricos a subarredon-
dados médios (33C/L<5), euédrícos curtos (C/L<3) e zircões
ovalados iaarredondados. Os cristais foram analisadas no espec-

trômetro de massa de termo-ionização Finnigan Mat 262 no
Laboratório de Geologia Isotópica (Paraíso) da UFPa. A técnica
aplicada consiste na determinação da idade aparente 207Pbp06Pb
de um cristal de zircão baseada no método de evaporação de Pb
desenvolvido por KOBER (1986, 1987) utilizando a técnica em
filamento duplo.

A tipologia representativa dos zircões euédricos longos apre-
sentou os seguintes patamares de idade: 2179:f:33 Ma (4 zir-
cões); 1984:f:4Ma (1 zircão) e 1499:f:35Ma (3 zircões). Para os
do tipo subédrico a subarredondado, foram encontrados platôs
com idades de 2623:f:45Ma (2 zircões); 2138:J:20Ma (4 zircões)
e 1847:1:52Ma (2 zircões). Os do tipo euédrico curto apresenta-
ram idades de 2157:1:5Ma (1 zircão), 2017:1:80Ma (3 zircões),
1886:f:5Ma (3 zircões) e 1387:1:29Ma (1 zircão). Para os do tipo
oval a arredondado, classe representativa dos que mais sofre-
ram transporte, foram observados idades de 3187:f:9Ma (1 zir-
cão), 2034:f:98 Ma (6 zircões) e 562:f:ll Ma (1 zircão).

Reagrupando os zircões segundo faixas de idade, indepen-
dente da tipologia, observou-se que 75% dos minerais analisa-
dos se enquadram no intervalo de idades de 1973+47 Ma a
2156+24 Ma. Esta idade é correlacionável com a faixa de idade
das rochas aflorantes na região do Gurupi (NE do estado do Pará
e NW do Maranhão) de idade paleoproterozóica em especial os
granitóides Tracuateua e Mirasselvas (Batólito Bragança), Jo-
nasa, Ourém, Japiim, Cantão e Igarapé de Areia.

SISTEMÁTICA DE DATAÇÃO DE MONAZITA EM ROCHAS GRANíTICAS: IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS
SUPERPOSTOS NO BATÓLlTO NATIVIDADE DA SERRA PELA COMBINAÇÃO DE TIMS E EPMA

Silvio R.r: V/ach. Valdecir A. Janasi e Adriana Alves
Departamento de Mineralogia e Geotectônica
Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo
srfvlach@usp.br

A sistemática convencional U-Pb de datação de monazita é
urna excelente opção para a determinação de idades de granitos
crustais pois, contrariamente ao zircão, esse mineral é normal-
mente isento de herança nessas rochas, e fornece tipicamente
idades de cristalização rnagmática. Esta metodologia está sendo
intensivamente explorada para a datação precisa dos batólitos
graníticos crustais da região sudeste brasileira. Um destes bató-
litos, o Natividade da Serra, é uma expressiva unidade geológi-
ca que aflora na porção central da Faixa Ribeira, leste do Estado
de São Paulo, constituída por biotita granitos porfiríticos e mus-
covita-biotita granitos equigranulares. A única idade atualmen-
te disponívelpara o batólito é 570 :f: 50 Ma (isócronaRb-Sr de
referência calculada segundo o método de Williamson, cr. Tas-
sinari, 1988, Tese de doutoramento, IG-USP).

Datações U-Pb em monazita através isotopia convencional
(TIMS) em cristais individuais resultaram em idades concor-
dantes, porém variáveis. Três idades, todas com pequena impre-
cisão (tipicamente:f: 2-5 Ma, 2s) foram obtidas: 525, 565 e 590
Ma. A monazita presente nas mesmas amostras foi examinada
textural e quimicamente em microssonda eletrônica (EPMA).
IllUigensc:omposicionais de elétrons retro-espalhados revelaram
que diversos cristais são poligenéticos, apresentando típicas fei-
ções de dissolução e reprecipitação nas bordas. Estas porções
marginais tardias são quimicamente contrastadas, com maiores
razões U/Th e teores de elementos lantanídeos leves, sugerindo

que foram originadas pela interação da monazita primária com
soluções hidrotermais. Determinações pelo método Th-U-Pb total
revelaramidades de 593 :f: 10 Ma e 530:f: 14Ma (2s) para as
monazitas primária e de substituição tardia, respectivamente.

Os resultados obtidos indicam que as idades U-Pb conven-
cionais de 565 :f: 2-4 Ma, embora concordantes, correspondem a
misturas entre as idades dos eventos de cristalização magmática
e recristalização hidrotermal. Resultados U-Pb convencionais
em monazita devem, portanto, ser interpretados com cautela,
sendo desejável que cristais destinados à datação isotópica con-
vencional sejam previamente investigados através de técnicas
com alta resolução espacial, como a microssonda eletrônica, para
verificação de heterogeneidades como a demonstrada. A data-
ção química, embora menos precisa, é capaz de individualizar

eventos superpostos em um mesmo cristal por intervalos de tem-
po superiores a incerteza envolvida (tipicamente 15-20 Ma para

monazita neoproterozóica com teores moderados de Th eU).
No caso estudado, a datação convencional, usada em paralelo

com o método químico, permite identificar com precisão a idade de
cristalização magmática do batólito Natividade da Serra (587:f: 5
Ma), coincidente com o pico de atividade magmática da orogênese

Serra do Mar na porção leste da Faixa Ribeira (e.g., Campos Neto
& Figueiredo, 1995; 1. SouthAm. Earth Sci., 8:143-162). O evento
de recristalização hidroterrnal, datado em 524:f: 4 Ma, deve refletir
a influência de processos orogenéticos mais jovens sobre a região.
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CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA E GEOQuíMICA DAS FORMAÇÕES FERRíFERAS BANDADAS DE SÃO
MARTIM (REDENÇÃO - PA) E COMPARAÇÃO COM AS FORMAÇÕES FERRíFERAS BANDADAS DA

FORMAÇÃO CARAJÁS

Karin Milene Bender*, Fernando Jacques Althoff', Zara Gerhardt Lindenmayer' e Grant Alan Osborne+

*PPGeo-UNISINOS - bender@; althojJ@; zara@euler.unisinos.br
+ WMCResourcesLtd - grant.osborne@wmc.com

As principais ocorrências de formações ferríferas bandadas
(ffb) no sudeste do Estado do Pará restringem-se à região da
Serra dos Carajás, nos domínios da Província Mineral de Cara-
jás, onde compõem a Formação Carajás. Recentemente, ffb com
intercalações de rochas epiclásticas foram encontradas em son-
dagens realizadas na localidade de São Martim, Município de
Conceição do Araguaia, cerca de 250km ao sul da Serra dos
Carajás, no limite da Província Mineral de Carajás - e do Crá-
ton Amazônico - com a Faixa Araguaia. Estas rochas compõem
um pacote com centenas de metros de espessura, recoberto por
rochas do Grupo Tocantins.

As ffb de São Martim são compostas por bandas milimétri-
cas (até 1,5cm) ricas em sílica (jaspe ou chert) e por bandas
ricas em ferro (hematita/magnetita). Os contatos entre as ban-
das geralmente são gradacionais. Ocorrem estruturas esferulíti-
cas, possivelmente primárias e composição mineral semelhante
à das ffb da Formação Carajás, basicamente composta por quart-
zo, magnetita e hematita. Uma diferença marcante que as ffb de
São Martim apresentam em relação às ffb da Formação Carajás
são as intercalações de rochas epiclásticas. Estas intercalações
normalmente apresentam espessuras de poucos centímetros, mas
podem atingir até 25cm. As epiclásticas são formadas predomi-
nantemente por matriz (sericítica?) muito fina, com quartzo
marcando variação de granulometria decrescente da base para o
topo das intercalações. Magnetita e clorita recristalizadas são
restritas a algumas bandas, e a veios milimétricos que contêm
carbonatos. Os contatos entre a epiclástica e a ffb são nítidos.

Quanto à composição química, as ffb de São Martim apre-
sentam os seguintes valores médios para os óxidos: Si02 +
Fep3t=90,25%, AlP3 =4,37%, MnO=0,04%, MgO=O, 11%,
CaO=O,ll%, Na20=0,03%, Kp=1,4%, Ti02=0,12% e
P205=0,09%. Dentre os elementos-traço, os valores médios são
V=11,86ppm, Cr=35,43ppm, Co=4,57ppm, Sc=2,6ppm,
Zr=123,75ppm, Hf=1,64ppm, Rb=76,25ppm, Sr=16,75ppm,
Y=6,30ppm e Ba=212,38ppm, e ?ETR=IO,64-35,12ppm.

°
valor médio da razão La/Lun é 10,76, com fracionamento mode-
rado nos ETRL (La/Smn=1,84-5,54) e fracionamento leve nos
ETRP (Gd/Lun=1,28-2,82) e anomalias positivas de Eu bem
marcadasEu/Eu*=1,20-1,65. As ffb da Formação Carajás apre-
sentam valores de Si02 + Fep3t entre 91 e 99,7% e por isso,
quando comparadas a elas, as ffb de São Martim são mais ricas
em elementos maiores e traço. Quanto aos valores para os ETR
as ffb da Formação Carajás apresentam ?ETR=3,59-13,25ppm,
e razões La/Smn=5,93-17,13, Gd/Lun=1,50-1,90 e anomalias de
Eu geralmente menos marcadas (Eu/Eu*=0,75-1,76).

Dados geocronológicos em zircões da epiclástica (U-Pb -
SHR1MP, M. Fanning, com. pes.) sugerem que,a deposição das
ffb de São Martim ocorreu antes de 2,95 Ga, antes da deposição
da Formação Carajás (- 2,7 Ga). Também os dados geoquími-
cos preliminares indicam que as ffb da Formação Carajás e de
São Martim não se correlacionam. A localização das ffb de São
Martim sob rochas da Faixa Araguaia sugere que o Cráton Ama-
zônico, pelo menos nesta região, estende-se por uma área maior
do que a atualmente exposta.

TONALlTO CAPIM, BLOCO UAUÁ, BAHIA: UMA INTRUSÃO DE 3120 MA
RESULTANTE DA FUSÃO DE CROSTA PALEOARQUEANA

Juliana F. Bueno, Elson P. Oliveira
Instituto de Geociências, Unicamp

°
Tonalito Capim é uma intrusão de 3,12-3,13 Ga no bloco

granito-gnáissico arqueano de Uauá, região nordeste do Craton
do São Francisco. Ele apresenta forma alongada afinada para o
norte e está limitado a leste por zona de cisalhamento que o
separa de rochas paleoproterozóicas da Seqüência Rio Capim, a
noroeste por gnaisses e corpos máficos e ultramáficos e a oeste
e sul por gnaisses indiferenciados. Os principais litotipos são
biotita tonalito, biotita granodiorito e granito, este ocorrendo
como diques aplíticos. Diques máficos do enxame de Uauá trun-
cam todos os litotipos.

Os dados geoquímicos para elementos maiores e traços ca-
racterizam o Tonalito Capim como pertencente a uma suite To-
nalito-Trondhjemito-Granodiorito (TTG), cálcio-alcalina de
médio potássio, de alto a baixo AI, dominantemente metalumi-
nosa e com expressiva anomalia negativa de Nb em spidergra-
ms. Si02 varia de 63,5 a 74,2%, número de magnésio (mg* =
Mg2+/(Mg2++Fe2+total)de 29,5 a 36,3, Sr de 107-418 ppm e Ba

--

de 497-3254 ppm. Idades modelo Nd variam de 3,45 a 3,58 Ga,

com ~d(T) entre -3,08 e -5,27.

Propostas recentes sobre a gênese de suites TTG arqueanas

incluem (i) a interação entre magma derivado da fusão de crosta

oceânica e o manto ãtravessado pelo magrna, em ambiente de

arco, (ii) fusão parcial de crosta basáltica hidratada subductada

ou (iii) fusão de um protólito continental máfico pré-existente.

Os baixos valores de mg* das rochas do Tonalito Capim exclu-

em a primeira possibilidade e os valores bastante negativos de

~d(T) tomam a segunda menos plausível. Contaminação de mag-
ma básico com crosta mais antiga não parece viável, como alter-

nativa à segunda possibilidade, pois as idades modelo Nd obser-

vadas no Tonalito Capim são mais antigas do que aquelas de

rochas regionais estudadas até o momento. Prefere-se a hipóte-

se de fusão de crosta máfica mais antiga, possivelmente paleo-
arqueana, cujos remanescentes no Bloco de Uauá ainda estão

por ser localizados.
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DATAÇÕES U-Pb (SHRIMP) EM ZIRCÕES DETRíTICOS DE UNIDADES SUPRACRUSTAIS DA PORÇÃO

MERIDIONAL DO CRÁTON SÃO FRANCISCO: IMPLICAÇÕES PARA A EVOLUÇÃO TECTÔNICAARQUEANA

DESSE FRAGMENTO CRUSTAL.

Maurício Antônio Carneirol; José Car/os Sales Campos2; Rinaldo Afrânio Fernandes3; Wilson Teixeira4; Allen Nutman5
IDEGEOIEMIUFOP; }DoutorandoIDEGEOIEMIUFOP; 3DoutorandoIDESAIEEIUFMG; 4DGPIIGIUSP; 5National Universityl

Austrália

o posicionamento cronológico preciso das seqüências su-
pracrustais da porção meridional do Cráton São Francisco, situ-
adas a sul e sudoeste do Quadrilátero Ferrifero, é ainda fruto de
polêmica na literatura, apesar do notável avanço ocorrido na car-
tografia geológica regional na última década. Um dos pontos
criticos para preencher esta lacuna, no sentido de contextualizar
a inserção dessas unidades na evolução arqueana e/ou paleopro-
terozóica, está no reduzido número de datações radiométricas e
na dificuldade de encontrar rochas e/ou minerais favoráveis a
datações. Duas seqüências-chave nesse contexto, são aquelas
que ocorrem na região da Serra de Bom Sucesso e nas imedia-
ções da cidade de Candeias, as quais têm sido correlacionadas,
tentativamente, ao Supergrupo Minas e ao Supergrupo Rio das
Velhas respectivamente. Composicionalmente, essas seqüênci-
as são formadas por unidades ultramáficas, máficas, formações
ferriferas bandadas e quartzitos (como é o caso da ocorrência da
Serra de Bom Sucesso) ou, apenas, por unidades quartzo detriti-
cas (como é o caso daquelas da região de Candeias). No sentido
de contribuir para o esclarecimento da idade das fontes crustais
e a idade máxima para a deposição dessas seqüências, são apre-
sentadas idades U-Pb SHRIMP em zircões detriticos das duas
ocorrências citadas anteriormente. Os resultados obtidos, dis-
tintos para as duas unidades, indicam que a páleo-bacia, que
aportou a seqüência detritica da serra de Bom Sucesso, à seme-

Ihança daquelas do Quadrilátero Ferrifero, foi suprida por sedi-
mentos oriundos de fragmentos crustais arque anos de diferentes
idades, formados entre 3750 e 2650 Ma. Em contraposição, os
zircões detriticos dos quartzitos da região de Candeias, apesar
de revelarem uma fonte crustal exclusivamente arqueana, apre-
senta um intervalo de idades muito restrito, situado entre 2750 e
2650 Ma. O fato deste intervalo de idade ter sido, também, de-
tectado no caso da Serra de Bom Sucesso aponta para uma situ-
ação paleotectônica similar para as bacias dessas unidades, na
paleogeografia do neoarqueano, compativel com o modelo evo-
lutivo do Evento Rio das Velhas. De modo geral, os novos resul-
tados confirmam o caráter múltiplo dos eventos tectonomagmá-
ticos que responsáveis pela formação da crosta siálica da porção
meridional do cráton durante o Arqueano. Por outro lado, suge-
rem a existência pretérita de distintos domínios crustais. Nesse
caso, o segmento crustal compreendido desde a Serra de Bom
Sucesso até o Quadrilátero Ferrifero constituiria um mosaico
crustal policíclico, conforme atestado pela ampla variação das
idades U-Pb SHRIMP, encontradas nos zircões detriticos das
suas unidades supracrustais. Em contraposição, um setor na ex-
tremidade ocidental (atual região de Candeias), ainda não total-
mente delimitado, aparenta ilustrar uma evolução crustal mais
restrita no tempo, configurando-se como um domínio, essenci-
almente, do Neoarqueano.

RECONHECIMENTO DE TERRENOS TECTONICOS ARQUEANOS E PALEOPROTEROZÓICOS NO NE DO

CRÁTON AMAZÔNICO - REGIÃO NW DO PARÁ I SE DO AMAPÁ

Lúcia T. da Rosa Costa " Paulo dos S.F Ricd, Marcelo L. Vasquez', José M de A. Carvalho', Evandro L. Klein " Edésio M. B.
Macambira " Armínio G. Vaiei
ICPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-BE
Tel: (91) 2768577, E-mail: ltravassos sos@amazon. com, br

O Projeto Promin-RENCA (CPRM-Belém) está realizando o
mapeamento geológico de semidetalhe na região NW do Pará/SE
do Amapá, subsidiado por dados aerogeofisicos de alta resolução,
obtidos no Projeto Aerogeofisico da RENCA (CPRM 1999).

A interpretação qualitativa de imagens radiométricas e mag-
netométricas demonstrou, em fases iniciais desse projeto, a exis-
tência de domínios geofisicos distintos. Investigações de cam-
po, petrográficas e geocronológicas subseqüentes, indicaram que
os mesmos também eram contrastantes quarto ao patrimônio li-
to lógico e metamorfismo das assembléias de embasamento, pa-
drão estrutural e geocronológico, consubstanciando a comparti-
mentação da área em terrenos tectonoestratigráficos (Ricci et aI.
2001 - VII Simp. Geol. Amaz.), denominados de NE para SW
de Terreno Antigo Cupixi- Tartarugal Grande (TACTG), Cintu-
rão Jari (CJ) e Orógeno Carecuru-Paru (OCP). Esses comparti-
mentos apresentam-se estruturados segundo o trend regional NW-
SE e são articulados através de zonas de cisalhamento direcio-
nais que controlam grandes cinturões de metassupracrustais.

O TACTG é dominado por ortognaisses TTG de fácies anfibo-
lito, moderadamente migmatizados. O CJ ocorre como uma faixa
linear de aproximadamente 100 km de largura, onde dominam ro-
chas de alto grau metamórfico na assembléia de embasamento, re-
presentadas por ortognaisses granulíticos e rochas metassedimen-
tares granulitizadas, associados a ortognaísses graníticos da transi-
ção anfibolito-granulito e gnaisses TIG de fácies anfibolito. Apre-
senta uma conspícua estruturação dúctil NW -SE, definida em me-
gaescaia por um expressivo número de zonas de cisalhamento dúc-

teis contracionais ou direcionais superimpostas, as quais d,~finem a
morfologia dos diversos corpos rochosos. O OU e dominado por
gnaisses TIG de fácies anfibolito, algo migmatizados, e por uma
profusão de plútons orogênicos composicionalmente primitivos. No
seu interior foi mapeado ainda um núcleo granulítico ovalado, de-
nominado Núcleo Granulitico Paro (NGP), o qual apresenta assi-
naturas geofisicas fortemente contrastantes em relação às áreas ad-
jacentes. É composto por ortognaisses granulíticos, hospedeiros de
plútons chamockíticos paleoproterozóicos (2; 15 Ga, Rosa Costa et
aI. 2001 - VII Simp. Geol. Amaz.). O magrnatismo chamockítico
também é observado no CJ, porém apresenta idade neoarqueana
(Ricci et aI. neste evento).

Um extensivo magmatismo orogênico paleoprote:rozoico
(entre 2,114 Ga e 2,15 Ga, Rosa Costa et ai. op.cit.) de amplo
espectro composicional foi identificado, variando de ternlOS com-
posicionalmente primitivos, confinados ao OCP, a evoluídos (leu-
cogranitos potassicos e peraluminosos), mais abundantes no CJ.

Investigações geocronológicas preliminares por evaporação
de Pb em zircão (Rosa Costa et aI. 01'. cit.) subsidiaram a com-
partimentação tectónica proposta. idades neoarqueanas foram
obtidas nos ortognaisses granulíticos (2,79 Ga) e nos gnaisses
TTG anfiboliticos (2,65 Ga) do CJ. Em contrapartida, os gnais-
ses TTG anfibolíticos do OCP e do TACTG apresentaram idade
paleoproterozóica (2,15 Ga) e mesoarqueana (2,85 Ga, segundo
Y.G. Avelar em comunicação escrita), respectivamente. A idade
de 2,58 Ga obtida em gnaisses granulíticos do NGP, sugere que
este núcleo pode representar um inlier dentro do OCP.
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PRODUTO DO MAPEAMENTO GEOLÓGICO DA ÁREA DO PROJETO PROMIN-RENCA, SUDESTE DO
ESCUDO DAS GUIANAS
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Tel: (91) 2768577, E-mail: geremi@cprm-be.gov.br

o Projeto Província Mineral da RENCA (PROMIN-REN-
CA) e Distrito Mineral do Ipitinga, em execução pela CPRM,
abrange 33.000 km2, na porção NNW do Pará e SW do Ama-
pá, limitado pelas coordenadas 51° 35' a 54° OO'W/ 01° OO'N

a 03° 30'S. Esta área foi selecionada por apresentar um dos
mais elevados potenciais para o setor mineral, em termos de
Amazônia. Além disso, a retomada do mapeamento ocorre após
um hiato de mais de duas décadas sem levantamentos geológi-
cos na região. Sua execução implica em substanciais inova-
ções tec:nológicas, principalmente quanto ao uso pioneiro da
indispensável aerogeofisica de alta resolução (magnetometria
e gamat:spectometria), e seus produtos resultantes de moder-
nas técnicas de processamento digital, assim como de subsídi-
os dos métodos atuais de investigação geocronológica. Com
relação à metalogenia, estudos isotópicos e de inclusões fluí-
das, também estão sendo realizados.

O levantamento aerogeofisico hoje disponível (Projeto
Aerogeofisico da RENCA-CPRM, 1999) recobriu, nesta pri-
meira fase, 60% do total da área, obedecendo especificações
de altura de vôo de 100 m, espaçamento interlinhas de 500 m
e direção NE-SW (perpendicular à estruturação regional). No
restante da mesma, são utilizados dados de levantamentos
aerogeofisicos clássicos (Projeto Jari-Rio Negro Leste-
CPRM, 1978), com altura de vôo de 150 m, espaçamento
entre as linhas de 2000 rn e direção N-S.

O primeiro produto gerado consta de um mapa geológico
em escala 1:250.000, além de outros quatro em escala
1:100.000, em quadrículas selecionadas em função dos inte-

resses pelos objetos geológicos mais relevantes. Nesta esca-
la, foi cartografada cerca de 40% da área, e o objetivo final é
mapear o polígono total com esse grau de informação carto-
gráfica, até o ano de 2003.

A integração dos dados obtidos até o momento (de cam-
po, petrográficos e geocronológicos), assim como informa-
ções resgatadas de trabalhos anteriores, resultaram num gran-
de avanço na cartografia geológica da área e, conseqüente-
mente, importantes contribuições à geologia do sudeste do
Escudo das Guianas. Como um dos principais avanços do
conhecimento proporcionado por este projeto, ressalta-se a
compartimentação em três terrenos tectonoestratigráficos
(Ricci et aI., 2001- VII Simp. Geol. Amaz.), subsidiando,
desta forma, significativas reformulações dos fundamentos
estratigráficos para a região. Este novo enfoque possibilitou
a reavaliação de unidades estratigráficas já definidas e a pro-
posição de outras novas. Sob esta ótica, a distribuição dos
diversos complexos metamórficos, seqüências metavulcano-
sedimentares, suítes intrusivas e corpos magrnáticos mapea-
dos, restringem-se a determinados segmentos tectônicos (Ric-
ci et.al., no prelo) ou terrenos (meso a neoarqueanos e pale-
oproterozóicos). Assim, esta atual fundamentação reformula
a concepção inicial de unidades litoestratigráficas macrorre-
gionais, que se espalhavam por amplas regiões e não perten-
ciam a nenhum contexto específico (domínios geológico-ge-
ofisicos, terrenos, blocos, inliers, ete).

O produto gerado, com a integração desses dados, permite
apresentar a nova carta geológica, divulgada neste evento.

GEOLOGIA E MAGMATISMO DO TERRENO GRANITO-GREENSTONE DE RIO MARIA,
REGIÃO DE CARAJÁS, cRÁ TON AMAZÔNICO

Roberto DaU 'Agnol'.2 Albano Antonio da Silva Leite'.J, Fernando Jacques Althoff-4, Zorano Sérgio de Souza'.5, Moacir José
Buenano Macambira2.6.
,
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2Departamento de Geoquímica e Petrologia/CG - UFPA.
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O Terreno Granito-Greenstone de Rio Maria (TGGRM)) é
um domínio arqueano que faz parte da Província Mineral de
Carajás, situada na porção oriental do Cráton Amazônico. O
TGGlU.1 corresponde à porção mais antiga da província, tendo
se formado durante o período de 2,97 a 2,86 Ga. Ele é constitu-
ído essencialmente por seqüências do tipo greenstone e diversas
suítes granitóides, sobrepostas localmente por sucessões sedi-
mentares de provável idade arqueana. Os greenstone belts (Su-
pergrupo Andorinhas) são formados dominantemente por ko-
matiitos, metabasaltos e metagabros, com vulcânicas félsicas

ca1cico-alcalinas e metagrauvacas associadas. As idades obtidas
para tais rochas variam de 2,97 a 2,90 Ga. As diferentes séries
de granitóides forneceram idades entre 2,96 e 2.86 Ga e podem
ser divididas em quatro grandes grupos: I) Granitóides tonalíti-
co-trondhjemíticos antigos representados pelo Tonalito Arco
Verde (-2,96 Ga), Complexo Tonalítico Caracol (2,95 a 2,92
Ga) e granitóides similares. As relações entre este grupo de gra-
nitóides e o Supergrupo Andorinhas não são expostas no cam-
po. Suas características geoquímicas coincidem com as das típi-
cas séries trondhjemíticas do tipo TTG, admitindo-se sua deri-
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vação a partir da fusão parcial de granada-anfibolitos. 2) Grano-
diorito Rio Maria e rochas afins, incluindo pequenos corpos
máficos a intermediários e grande número de enclaves. É intru-
sivo no Supergrupo Andorinhas e sua idade é de 2,87 Ga. Apre-
senta afinidades geoquímicas com os granitóides ricos em mag-
nésio do tipo sanukitóide, admitindo-se uma provável fonte
mantélica com forte contaminação crustal e processos de mag-
ma-mingling durante sua evolução. 3) Granitóides tonalítico-tron-
dhjemíticos jovens, com idades de 2,87 a 2,86 Ga, representa-
dos pelos trondhjemitos Mogno e Água Fria. São muito simila-
res geoquimicamente aos TTG mais antigos e provavelmente
derivaram de fontes e processos similares. 4) Leucogranitos
potássicos, que correspondem aos corpos Xinguara, Mata Sur-
rão, Guarantã e similares, com idades confirmadas de 2,87 e
2,86 no caso dos primeiros ou, possivelmente mais antigas, no

que tange ao Granito Guarantã. Estes leucogranitos possuem uma
assinatura geoquímica calcico-alcalina e são ricos em sílica e
~O, sendo provavelmente derivados de líquidos gerados a par-
tir de baixos graus de fusão de fontes granitóides mais antigas.

Os dados geocronológicos e isotópicos disponíveis demons-
tram que o TGGRM registra um importante episódio de acres-
ção crustal no Arqueano, compreendido no período de 2,97 a
2,86 Ga, portanto com duração aproximada de 100 Ma. As pri-
meiras rochas formadas foram as seqüências máfico-ultramáfi-
cas do Supergrupo Andorinhas e os granitóides TTG antigos.
Mais tardiamente, em tomo de 2,87 Ga formaram-se séries gra-
nitóides diversificadas, refletindo um novo estágio de evolução
do TGGRM, com maiores contrastes nas fontes e/ou processos
de geração dos magmas. Modelos tectônicos capazes de expli-
car estas características serão discutidos.

ZIRCON SHRIMP U-Pb ISOTOPIC EVIDENCE FOR NEOARCHAEAN AGE OF THE MINAS SUPERGROUP,
QUADRILÁTERO FERRíFERO, MINAS GERAIS
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The Quadrilátero Ferrífero is one of the most important
tectonic units ofthe Brazilian Shield, because it contains gi-
ant iron andgold deposits and has some of the oldest (3.4
Ga) known rocks in the shield. The search for the oldest evi-

dence ofPaleoarchaean crust in South America and the cha-
racterization ofthe age stratigraphy ofthe Archaean units in
this southem portion ofthe São Francisco Craton can lead to
the advance in the understanding of some of the processes
active in the Archaean ofthe Earth. The sensitive high reso-
lution ion microprobe (SHRIMP lI) was used to unravel a
significant portion ofthe geological history ofthe Quadrilá-
tero Ferrífero.

Sampling was concentrated in the classical Serra da Mo-
eda section ofthe Minas Supergroup. The Minas sedimenta-
ry rocks are in tectonic contact with the Mamona Granodio-

rite (sample I). Sample 2 is a coarse grained quartzite a few
tens of meters above the base and sample 3 is at the top ofthe
lower quartzite unit, 50 m below the contact with the iron
formation. Sample 4 is a quartzo-feldspathic schist from the
Sabará Formation above the iron formation, uppermost unit
of the Minas Supergroup, whereas sample 5 is a sandstone
from the Itacolomi Group, much higher in the stratigraphy.

The age of magmatic crystallization of the Mamona Gra-
nodiorite is 2700 :f:12 Ma, as determined by five SHRIMP
analyses on five zircon crystals from sample I. A total of26
isotopic analyses in 15 zircon crystals from sample 2 yields a
spread of provenance ages between -3350 Ma and -2708
Ma but two well-defined age populations occur at -2870 Ma
and -2710 Ma. The contribution ofthe Mamona Granodiori-

te is well represented in the detrital zircon population by the
-2708 Ma ages. Other ages in sample 2 are -3350 Ma, -3220
Ma and -3000 Ma. The dating of 26 spots in 13 zircon crys-
tais from sample 3 shows a remarkable shift towarcls youn-
ger ages compared to sample 2, because sample 3 has a well
represented population at -2610 Ma. This means that erosi-
on exposed a younger basement at deeper crustallevels after
the deposition ofthe lower quartzite, sample 2. Ali ages ob-
tained from the Sabará Formation (sample 4) are older than
2.6 Ga. This study confirms the presence of 2.15 Ga old zir-
con crystals in the Itacolomi Group high above the iron for-
mation.

Previous estimates of deposition age of the iron ore
between 2.5-2.42 Ga are now better constrained by the
age ofthe detrital zircon crystals from the Sabará Forma-
tion. A Paleoproterozoic depositional age cannot be disre-
garded, aithough it is unlikely that in such a case only
Archaean-aged zircon crystals would be present in the se-
dimentary rock. We thus place a tighter constraint on the
age of deposition of the giant Quadrilátero Ferríf,~ro iron
ore province, because ali dated zircon crystals overlying
the iron ore are older than 2.6 Ga and no major tectonic
event has been recognized in the Quadrilátero Ferrífero
between 2.55-2.15 Ga that could be related to the formati-
on ofthe basin. This is a major advance in the understan-
ding ofthe Precambrian evolution ofthe Quadrilát,~ro Fer-
rífero and allows the correlation ofthe BIF formation with
similar sequences in Australia, South Africa and ,~ven to
the Carajás B.IF (Brazil).
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GEOCRONOLOGIA E EVOLUÇÃO CRUSTAL DAS SEQÜÊNCIAS VULCANOSSEDIMENTARES HOSPEDEIRAS
DOS DEPÓSITOS DE CU-AU IGARAPÉ BAHIA E GAMELEIRA, PRovíNCIA CARAJÁS (PARÁ), BRASIL

Marco Antonio Galarza T. I, Moacir José B. Macambira 2, Candido Augusto V.Moura 2

I CPGG-UFPA, Belém (PA), Brasil. antogt@Starmedia.com; 2 Laboratório de Geologia Isotópica (Pará-Iso), CG-UFPA, Belém
(PA), Brasil. moamac@ufpa.br, c_moura@ufpa.br

Os depósitos de Cu-Au Igarapé Bahia (1GB) e Gameleira
(GM), localizam-se na Província Mineral de Carajás (PMC), su-
deste do Cráton Amazônico. O depósito de 1GB está encaixado
no grupo homônimo, que é constituído por uma seqüência inferi-
or, dominada principalmente por rochas metavulcânicas máficas
(RMV) e formação ferrífera bandada, enquanto que na seqüência
superior predominam rochas metapiroclásticas (RMP) intermedi-
árias a félsicas e metassedimentares, com intercalações subordi-
nadas de formação ferrífera bandada e RMV Separando essas
duas seqüências ocorre uma zona de brechas alteradas hidroter-
malmente (ZBH), que são as principais rochas hospedeiras da
mineraLização de cobre-ouro. Rochas da Formação Águas Claras
repousam discordantemente sobre aquelas do Grupo Igarapé Bahia.
Todos esses tipos litológicos são cortados por rochas intrusivas
máficas (RIM). No depósito GM, as rochas do Grupo Pojuca são
representadas principalmente por RMV, anfibolitos, biotita xis-
tos, fonl1ações ferríferas e/ou hidrotermalitos, recobertas por me-
tassedimentos da Formação Águas Claras, a sul. Rochas intrusi-
vas máficas arqueanas, o Granito Deformado Itacaiúnas e grani-
tóides paleoproterozóicos cortam esses tipos litológicos. As se-
qüências vulcanossedimentares do Grupo Igarapé Bahia indica-
ram idades Pb-Pb em zircão de 2745:1:1 Ma (RMV) e de 2747:1:1

Ma (lli\1P) sendo contemporâneas ao vulcanismo bimodal do
Grupo Grão Pará. Quanto as RMV do depósito GM, elas também
devem ser contemporâneas às dos grupos Igarapé Bahia, Grão
Pará e Igarapé Salobo, levando em conta as similaridades e a ida-
de do anfibolito do Grupo Igarapé Pojuca (2732:1:2 Ma). A idade
Pb-Pb em zircão de 2705:1:2 Ma indica a idade de cristalização
das rochas intrusivas máficas, similar à dos diques gabróicos e
sil\s (2,70-2,65 Ga) do vizinho depósito de ouro Águas Claras.

Idades Pb-Pb (rocha total) similares de 2776:1:12 Ma (RMV),

2758:1:36Ma (RMP) e 2765:1:36Ma (RIM) e Sm-Nd (rocha to-
tal) de 2758:1:75Ma (RMV) foram obtidas para as rochas encai-
xantes do depósito 1GB, evidenciando a extensão e a brevidade
do vulcanismo máfico neoarqueano na PMC. A idade obtida para
as RIM (2765:1:36Ma), em que pese o desvio, reduz ainda mais
o tempo estimado para a deposição da Formação Águas Claras.
Com esse novo dado, ela pode ser interpretada como tendo se
depositado em continuidade às RMV do Grupo Igarapé Bahia.
No depósito GM, a idade Pb-Pb (rocha total) de 2246:1:30Ma da
RMV pode estar relacionada a uma homogeneização isotópica
(parcial ou total) do sistema U-Pb possivelmente resultante de
reativações tectônicas regionais associadas ao Sistema Trans-
corrente Carajás-Cinzento, ou a intrusões graníticas paleoprote-
rozóicas. As seqüências vulcanossedimentares dos grupos Iga-
rapé Bahia e Pojuca desenvolveram-se sobre um embasamento
formado por rochas contemporâneas às dos complexos Pium e
Xingu, e Tonalito Arco Verde, prováveis fontes dos cristais de
zircão herdados encontrados nas RMV e RMP (3,03-2,86 Ga)
do depósito 1GB. Por conseguinte, as idades de zircão disponí-
veis para a região de 3,03-2,86 Ga e 2,76-2,74 Ga evidenciam,
respectivamente, períodos bem definidos de formação de crosta
e expressivo vulcanismo na porção norte da PMC. Idades-mo-
delo T

DM
(3,17 a 2,99 Ga) obtidas para as rochas dos depósitos

1GB e GM são similares àquelas reportadas para as rochas do
embasamento e granitóides da PMC. Os valores de ?Nit) dessas
rochas entre -0,36 e -2,12 sugerem participação de crosta con-
tinental mais antiga no magma original, gerado possivelmente
num ambiente de rifte continental, como proposto para as de-
mais seqüências vulcanossedimentares do Supergrupo Itacaiú-
nas. Evidências geoquímicas e tectonoestratigráficas para a re-
gião da Serra dos Carajás suportam essa hipótese.

GEOLOGIA, PETROGRAFIA E SUSCETIBILlDADE MAGNÉTICA DE GRANITÓIDES ARQUEANOS DE CANAÃ
DOS CARAJÁS - PRovíNCIA MINERAL DE CARAJÁS: DADOS PRELIMINARES.

Alan Cardek Brunelli Gomesl.2, F ernanda Giselle Cruz do Nascimentol.3, Roberto Dali 'AgnofI-4
IGrupo de Pesquisa Petrologia de Granitóides (GPPG), Centro de Geociências (CG)/UFPA; 2Curso de Pós-Graduação em

Geologia e GeoquímicalCGIUFPA, brunelli@ufpa.br; 3Curso de Graduação em GeologialCGIUFPA, nandageo@bol.com.br;
Departamento de Geoquímica e PetrologialCGIUFPA, robdal@ufpa.br.

O domínio arqueano situado a sul da Serra dos Carajás e Terre-
no Granito-Greenstone de Rio Maria (TGGRM) ainda carece de
estudos mais detalhados. Granitóides aflorantes a leste da cidade de
Canaã dos Carajás, ao sul da extremidade leste da Falha Carajás
foram interpretados anteriormente como pertencentes à Suíte Pla-
quê. Entretanto, identificou-se aí dois granitóides distintos: (1)
monzogranito e sienogranito correlacionados ao Granito Planalto
(GP) e (2) um Complexo Tonalítico-Trondhjemítco (CITr).

O GP (2747:1:2Ma) pertence ao grupo dos granitóides folia-
dos subalcalinos aflorantes no Bloco Carajás (BC) e na zona de
transição entre o BC e o TGGRM. Na área estudada, este grani-
to é fOlmado por rochas leucocráticas, de cor rosada com pontos
escuros, correspondentes aos minerais máficos; a textura é gra-
nular hipidiomórfica média a grossa, localmente fina. São ro-
chas moderada a fortemente deformadas que apresentam uma
foliação bem desenvolvida de direção próxima de E-W, mergu-
lho subverti cal e, por vezes, encraves máficos. É formado por
biotita-microclínio-granito e anfibólio-microclínio-granito. Sua
assembléia mineral é constituída de microclínio, quartzo e pla-
gioclásio (minerais essenciais); anfibólio e biotita (minerais va-
rietais); opacos, zircão, apatita, turmalina e alanita (minerais

acessórios primários). Os minerais secundários são representa-
dos por adulária, escapolita e stilpnomelano.

O CTTr é formado por rochas fortemente deformadas,
com um bandamento magmático marcante, observando-se na
escala de afloramento altemância de níveis tonalíticos e tron-
dhjemíticos. Estas rochas têm uma foliação penetrativa de dire-
ção próxima de E-W e mergulho subverti cal.

Os tonalitos são leucocráticos, com coloração variando de
cinza a cinza claro. Predominam porções equigranulares de gra-
nulação média, mas há variações locais para granulação grossa
e fina. Estas rochas têm duas variedades petrográficas: biotita-
homblenda-tonalito e homblenda-tonalito, ambos ricos em tita-
nita. Os minerais essenciais são plagioclásio, quartzo e micro-
clínio, os varietais são homblenda e biotita, enquanto que os
acessórios primáros são titanita, zircão e turmalina. Os princi-
pais produtos de alteração são epidoto e sericita.

Os trondhjemitos têm coloração esbranquiçada e são equi-
granulares de granulação grossa. Há três variações petrográficas:
trondhjemito, biotita-trondhjemito e biotita-homblenda-trondhje-
mito, todos ricos em titanita. Plagioclásio, quartzo e microclínio
(minerais essenciais); biotita e homblenda (minerais varietais);
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titanita, zircão, opacos, apatita e turmalina (minerais acessórios
primários) formam a paragênese destas rochas. Os minerais se-
cundários são representados por escapolita, epidoto e sericita.

Os valores de suscetibilidade magnética (SM) do GP (mé-
dia de 3,86536 x 10.3) são moderados e bem superiores aos veri-
ficados no CTTr (média de 7,20745 x 10-4). Estes últimos são

muito baixo e similares aos valores mais baixos de SM (popula-
ção A) do Tonalito Arco Verde. Já os valores de SM do GP são
similares àqueles do Granito Xinguara.

Os dados obtidos revelam os problemas existentes quanto à
identificação e definição da distribuição areal da Suíte Plaquê e
demonstram a complexidade da área em estudo.

o ARQUEANO DO SUDESTE DO ESCUDO DAS GUIANAS

Jean-Michel Lafon e Valter Gama de Avelar
Pará-Iso - Centro de Geoeiêneias; Universidade Federal do Pará

Um dos pontos principais de discussão sobre os modelos de
evolução do Cráton Amazônico é a existência, a extensão e a
natureza da crosta arqueana envolvida nos domínios proterozói-
coso Em todo o Cráton, apenas a Província de Carajás constitui
um domínio arqueano preservado das orogêneses proterozóicas,
com idades entre 3,1 e 2,6 Ga. Nas províncias adjacentes, indíci-
os de crosta arqueana foram detectados. No sudeste do Escudo
das Guianas (Guiana Francesa e Amapá), relíquias arqueanas fo-
ram identificadas em rochas tonalíticas e granulíticas da região
Central do Amapá, com base em dados Rb-Sr e Sm-Nd. Essas
relíquias foram interpretadas como inliers nas unidades paleopro-
terozóicas retrabalhados durante a orogênese Transamazônica.

Os estudos geocronológicos Sm-Nd em rocha total e U-Pb e
Pb-Pb em zircão, desenvolvidos recentemente no Amapá e na
Guiana Francesa, permitiram discutir a extensão das relíquias
arqueanas e o limite entre domínio juvenil paleoproterozóico e
domínio arqueano retrabalhado. Permitiram também discutir a
idade e a natureza dessas relíquias como testemunhos isolados
de crosta arqueana ou como núcleos arqueanos preservados.

A existência de cristais de zircão herdados em granitóides e
ortognaisses felsicos transamazônicos do sudeste da Guiana Fran-
cesa e do norte do Amapá com idades U-Pb e Pb-Pb de até 2,93 Ga,
bem como os cristais de zircão detríticos de quartzitos do sudeste
da Guiana Francesa com idades entre 3,19 e 2,77 Ga indicam que a
presença de relíquias arqueanas estende-se mais a norte do que o
estimado até o momento e implicam que o limite com o domínio
paleoproterozóico juvenil deve ser deslocado mais para o norte, na
Guiana Francesa. Nessa região, não foram encontradas rochas ar-
queanas preservadas, sendo a assinatura arqueana limitada à cris-

tais de zircão herdados e detríticos. As idades modelo TNd(DM) das
rochas paleoproterozóicas espalham-se em um intervalo de 2,75
até 2,18 Ga, com uma tendência a uma diminuição do sul para o
norte. As mesmas são interpretadas como o resultado de uma mis-
tura entre um componente crustal arqueano e um componente juve-
nil paleoproterozóico na fonte das rochas magmáticas.

Mais ao sul, na região central do Amapá e na fronteira com o
Estado do Pará, idades U-Pb e Pb-Pb em zircão entre 2,85 e 2,58
Ga foram obtidas para unidades ortognáissicas e granulíticas dos
diversos compartimentos estruturais, junto com idades paleopro-
terozóicas para granitóides transamazônicos. Essas idades indi-
cam pelo menos dois episódios magmáticos distintos, sendo um,
mesoarqueano, em tomo de 2,85-2,79 Ga e o outro, neoarquea-
no, em tomo de 2,62-2,58 Ga. As idades modelo TNiDM) para
essas mesmas unidades estão no intervalo entre 3,30-2,75 Ga,
com maior concentração entre 3,0-2,9 Ga, mostrando uma assina-
tura arqueana mais acentuada e caracterizando um episÓdio im-
portante de crescimento crostal mesoarqueano.

A existência de um episódio de acreção crostal em tomo de
3,0-2,9 Ga e de um episódio magmático em tomo de 2,85-2,79
Ga, junto com o intervalo de idades entre 3,19-2,77 Ga encon-
trados nos cristais de zircão detríticos apontam para uma evolu-
ção da crosta arqueana envolvida no domínio paleoproterozóico
do sudeste do Escudo das Guianas similar àquela da Província
de Carajás. Entretanto, nessa última região, não há registro mar-
cante do episódio neoarqueano em tomo de 2,62-2,58 Ga, o que
sugere que a Província de carajás estava estabilizada enquanto
que o segmento crostal arqueano do sudeste do Escudo das Gui-
anas estava sendo reativado no final do Neoarqueano.

COMPOSiÇÃO ISOTÓPICA DOS CARBONATOS DO MINÉRIO VENULAR DO DEPÓSITO DE CU-AU DE
GAMELEIRA, SERRA DOS CARAJÁS, PARÁ.

Zara Gerhardt Lindenmayer*, Máreio Martins Pimentel**, Aleides da Nóbrega Sial***

* PPGeo - UNISINOS, ** Laboratório de Geocronologia - UnB *** LABISE -UFPE.

O depósito de Cu-Au de Gameleira, Serra dos Carajás, apre-
senta mineralização paleoproterozóica (1.7 Ga), epigenética venu-
lar e subordimdamente disseminada, hospedada numa seqüência
vulcânica e subvulcânica máfica neoarqueana (2,7 Ga), localizada
numa zona de cisalhamento. A mineralização venular é composta
por calcopirita, bomita, Au, molibdenita, pirita, cobaltita e cobalto-
pentlandita, associada a uma ganga composta por uraninita, fluori-
ta, turmalina, quartzo, flúor-biotita e carbonatos (Fe-dolomita e cal-
cita). Os veios mineralizados (1700 :J: 31 Ma, isócrona Sm-Nd),
têm sua fonte numa intrusão aplítica, de composição quartzo siení-
tica, cronocorrelata com o granito Pojuca. As rochas hospedeiras
da mineralização, uma intrusiva gabróide e vulcânicas andesíticas
xistificadas, são co-magmáticas e provenientes de um magma cál-
cio-alcalino, geoquimicamente análogo aos magmas de arcos mag-
máticos. O quartzo-sienito aplítico é meta-aluminoso a peralcalino
e semelhante aos granitóides do tipo A.

Os veios mineralizados são formados, nas bordas, por quartzo e
flúor-biotita (verde). A última, inclui alanita, apatita e uraninita. Cal-
copirita e bomita, encontram-se aureolados por fluorita ou albita.
Turmalina, muscovita e clorita também são freqüentes. A molibdeni-
ta ocorre preferencialmente nas bordas externas dos veios,junto com
F-biotita e quartzo. Carbonato sela a parte central dos veios e pós-
data a mineralização sulfetada. A calcita domina os veios que cortam

o gabro e a Fe-dolomita é característica dos andesitos xistificados.
Os carbonatos dos veios foram investigados com o intuito

de obter dados que indicassem a fonte do carbono e oxigênio
dos fluidos hidrotermais. Os dados isotópicos das Fe-dolomitas
(d 018SMOW=+ 9,45 a + 10,03%0; média = 9,57:J: 0,17°/(0)' (dC13

PDB
= -8,41 a -8,77%0; média 8,57:J: 0,18%0) e calcita (d 018sMOW=
8,91 %0; dCI3pDB= -9,44%0)' coincidem com o intervalo de com-
posição dos condritos e carbonatitos existentes na literatura ge-
ológica, indicando fonte profunda, magmática, para o carbono e
oxigênio dos fluidos hidrotermais, da mesma forma que os car-
bonatos venulares do depósito de Cu-Au primário do Igarapé
Bahia. No caso do depósito de Gameleira, os dados isotópicos
de carbono e oxigênio refletem a fonte magmática quartzo-sie-
nítica paleoproterozóica. Além disto, o pequeno intervalo de
variação do d 018sMOWsugere que esses carbonatos hidrotermais

tenham se depositado num sistema dominado por baixa razão
fluido-rocha, o que está de acordo com sua precipitação durante
a selagem dos veios, nos estágios finais, de temperatura mais
baixa, quando do fechamento do sistema hidrotermal.

Cabe notar o fato curioso dos depósitos minerais venulares de
Cu-Au de Gameleira e Igarapé Bahia, separados no tempo por 1 Ga e
tidos como formados por processos geológicos distintos, apresenta-
rem as mesmas assinaturas isotópicas para carbono e oxigênio.
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GEOTERMOMETRIA DOS VEIOS MINERALlZADOS DO DEPÓSITO DE CU-AU DE GAMELEIRA,
SERRA DOS CARAJÁS, PARÁ

Zara Gerhardt Lindenmayer*, Sundaram S. Iyer** Luiz Henrique Ronchi *,João Batista G. Teixeira***, André Fleck****
*PPGeo UNISINOS, **Universidade de Calgary Canadá, ***CNPq-UFBA, ****Curso de Graduação em Geologia UNISINOS

o depósito de Cu-Au de Gameleira encontra-se na seqüên-
cia vulcano sedimentar do Grupo Salobo-Pojuca. As rochas hos-
pedeiras da mineralização são andesitos e gabros cálcio-alcali-
nos, neoarqueanos (2,7 Ga) portadores de características geo-
químicas análogas às de arcos magmáticos. O minérío, paleo-
proterozóico, (1,7 Ga) ocorre sob forma venular, stratabound e
disseminado, sendo proveniente da alteração hidrotermal rela-
cionada à uma intrusão aplítica e de composição quartzo-siení-
tica, portadora de calcopiríta, fluorita e turmalina e com afinida-
des químicas com os granitos do tipo A.

Uma alteração potássica, acompanhada de silicificação,
manifesta-se intensamente nos ande si tos e de maneira modera-
da no gabro. Essa alteração potássica foi responsável pela trans-
formação dos andesitos em biotita-xistos e biotita-granada-xis-
tos. No gabro, a biotitização parcial se desenvolve sobre uma
assembléia mineral, também de alteração, composta por actino-
lita-albita-carbonato-quartzo:!:granada.

Os veios mineralizados, objeto deste trabalho, são constituídos
por flúor-biotita, albita, apatita, alanita,:!: epidoto, quartzo, turmali-
na, :!:pirita, calcopirita, bomita, (:!:cobaltita, cobalto-pentlandita),
ouro, molibdenita, fluorita, clorita e :!:carbonato. Há ainda dois ti-
pos principais de veios brechados. Um deles, composto por turma-
lina, quartzo, albita, e clorita, com calcopirita cimentando os silica-
tos fraturados, e outro, mais raro, formado por fluorita, hematita e
bomita. O carbonato pós-data a mineralização sulfetada.

A grande quantidade de fluorita, invariavelmente associ-
ada aos veios de sulfetos, juntamente com a presença da flúor-
biotita, sugere fortemente que o flúor tenha tido também um
papel importante no transporte de alguns metais, como o mo-

libdênio, U e elementos terras raras. Este elemento foi, pro-
vavelml~nte, o complexante mais importante dos fluidos hi-

drotermais sob as temperaturas mais baixas, reinantes quan-
do do preenchimento dos veios. A presença marcante de U, F,
Mo e ETR no depósito evidencia a existência da fonte graní-
tica.

As inclusões fluidas, cogenéticas encontradas nos veios mi-
neralizados: (I) bifásicas aquosas com salinidades variáveis
entre 1 e 23 % peso eq. NaCl e temperaturas de homogeneiza-
ção variáveis entre 100 e 250°C; (2) inclusões saturadas (com
cubos de halita) com salinidade entre 28 e 46% peso eq. NaCl
e temperaturas de homogeneização na fase líquida entre 150 e
210°C; e (3) monofásicas, escuras e gasosas, mostram carac-
terísticas que têm sido também descritas como típicas de flui-
dos com forte contribuição magmática granítica. Durante o
período de atividade hidrotermal, a temperatura máxima re-
gistrada no sistema foi de 540 :!:25°C, dada pela aplicação do
geotermômetro hornblenda-granada no gabro. A deposição do
minério nos veios deu-se no intervalo compreendido entre 235
e 150°C, obtido por meio da aplicação de diversos métodos. O
geotermômetro aplicado às cloritas existentes em veios de
quartzo, turmalina e albita, forneceu uma temperatura de equi-
líbrio de 235 :!:15°C, enquanto que as cloritas junto aos carbo-
natos que selam os veios, representantes do fechamento do sis-
tema hidrotermal, se equilibraram à temperaturas de 190 :!:

10°C. A temperatura de equilíbrio isotópico de enxofre da
molibdenita (d34S= 5,43 °/00)e calcopirita (d34S= 2,33 °/00)
venulares, correspondente a 208°C, coincide também com o
intervalo de temperatura dado pela clorita e pela temperatura
de homogeneização da fase vapor das inclusões fluidas satura-
das. Estes dados indicam, portanto, a evolução do equilíbrio
térmico das fases finais depositadas quando do fechamento do
sistema hidrotermal.

METAMORFISMO POLlcíCLlCO REGISTRADO POR TITANITAS: O CASO DOS TERRENOS GRANITO-
GREENSTONE BELT DO NORTE DE GOIÁS

Ana Maria Nettol; Cláudia Lima de Queirozl; Cláudio de Morrison Valerianol & Hardy Josf
1- UER.! - FGEL - TEKTOS
2- UnB- IG - GRM

O Maciço de Goiás, Província Tocantins, consiste de terre-
nos que datam do Arqueano e do Paleo-MesoProterozoico. A
parte norte dos terrenos arqueanos, Terrenos Granito-Greensto-
ne Belt do Norte de Goiás, é formada por greenstone be/ts em
baixo grau metamórfico e complexos granito-gnáissicos, numa
típica estrutura de domos-e-quilhas. As rochas supracrustais
ocorrem como três faixas alongadas e de diração aproximada
NS (Greenstone Be/ts Crixás, Guarinos e Pilar de Goiás). Os
terrenos granito-gnáissicos são denominados, de oeste para les-
te, Complexos Anta e Caimar, Bloco Moquém e Complexo Hi-
drolina. Uma investigação geocronológica dos Gnaisses Crixás-
Açu, Complexo Caiamar, revelou zircões ígneos e metaInÓrfi-
cos, bem como duas populações de titanita metamórftca. O ar-
cabouço temporal desta rocha é o seguinte: (i) magmatismo to-
nalíticoem 2817 :!: 9 Ma (zircão); (ii) metamorfismoarqueano
em 2772 :1:6 Ma (zircão), responsável pela geração de banda-
mento gnáissico e com resfriamento na temperatura de fecha-
mento do sistema U-Pb na titanita (2711 :!:34 Ma); (iii) meta-
morfismo paleoproterozóico em 2011 :!: 15 Ma (titanita), com
geração de trama estrutural superimosta. O objetivo desta pes-

----

quisa é elucidar por que populações de titanita aparentemente
iguais, ao microscópio óptico e eletrônico, apresentam idades
tão distintas entre si (2711 Ma e 2011 Ma). Para tanto, foram
realizadas análises de química mineral (por microssonda eletrô-
nica) das titanitas e da paragênese metamórfica dessa rocha. As
análises de titanita foram realizadas em lâminas delgadas e em
uma seção polida, a qual contém os grãos que foram datados
(U-Pb/SHRlMP). As análises da paragênese metamórfica foram
realizadas em lâminas delgadas, representando dois tipos de
amostras: (i) dominadas pelo bandamento gnáissico e (ii) domi-
nadas pela foliação superimposta. As análises químicas das tita-
nitas não mostraram diferenças composicionais significativas:
substituindo o Ca foram detectados TR (Ce, La) até O,I% em
óxido, Mn até 0,08% em óxido, Na praticamente ausente e au-
sentes Ba, Mg e K. Substituindo o Ti foram detectados, Fe total
até 0,9% em óxido, Y até 0,7% em óxido, Nb e Ta até 0,6% em
óxido, AI até 0,2 % em óxido, Zr raro, até 0,06% e Th ausente.
Substituindo o O foram detectados F até 0,9% em óxido e OH
até 0,5%. Também não foram observadas diferenças composici-
onais na biotita, o teor em Ti variando de 1,5 a 2,5% em óxido,
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Mg entre 9 e 11% em óxido. A presença de epidoto, às vêzes
também alanita, é observada em todas as amostras da rocha,
geralmente associados a biotita e titanita. A composição do pla-
gioclásio analisado em ambos tipos de amostra indicaram oligo-
clásio, com Albita em torno de 80% e Anortita 20%. Propõe-se
que a as duas idades encontradas (2711 Ma e 2011 Ma) corres-
pondam a duas gerações distintas de titanita, ao invés da re-
homogeneização da população mais antiga, pois: (i) existe uma
zonação estrutural no afloramento que foi datado, estando algu-
mas porções dominadas por bandamento gnáissico e outras por-

ções dominadas pela foliação superimposta; (ii) a composição

das duas populações de titanita é a mesma por não ter havido
acréscimo de novos compostos químicos durante o metamorfis-
mo do paleoproterozóico; (iii) a temperatura alcançada pelo me-
tamorfismo paleoproterozóico foi inferior àquela alcançada pelo
metamorfismo arqueano, pois o sistema U-Pb em zircão não foi
afetado. Conclui-se que o uso de titanita como geocronômetro
de metamorfismo deve vir acompanhado de um controle de cam-
po criterioso, para que os dados sejam correta e adequadamente

interpretados.

MÚLTIPLOS EVENTOS DE VULCANISMO NO GREENSTONE BELT RIO DAS VELHAS, QUADRILÁTERO
FERRíFERO (MG): NOVOS DADOS U-Pb, IMPLICAÇÕES GEOTECTÔNICAS E METALOGENÉTICAS

Car/os M Noee*, Elton L. Dantas", Lydia M Lobato*, Márcia Zueehetti***, Orivaldo F. Baltazar*" (*CPMTC-Departamen-
to de Geologia, UFMG; .. Instituto de Geociências, UnB; ..* CPRM- Serviço Geológico do Brasil)

o vulcanismo no Greenstone Belt Rio das Velhas (GBRV),
no Quadrilátero Ferrífero (QF), é representado por komatiitos,
basaltos, andesitos e dacitos. Os basaltos são o litotipo predomi-
nante, enquanto os derrames dacíticos ocorrem de forma muito
subordinada. As litofácies vulcanoclásticas, de composição má-
fica e félsica, compreendem tufos, conglomerados e brechas.
(Zucchetti et aI. 2000).

A superposição de eventos tectônicos, de idade Arqueana e
Proterozóica, resultou em uma estruturação complexa que tem
se constituído em um sério empecilho para o estabelecimento da
ordenação estratigráfica dos litotipos do GBRV. A geocronolo-
gia U-Pb representa, talvez, a única ferramenta capaz de contri-
buir decisivamente para o entendimento desta ordenação. En-
tretanto, o fato das rochas vulcânicas intermediárias e félsicas
serem extremamente raras constitui uma limitação na aplicação
deste método.

Até o presente, estão disponíveis quatro datações para vul-
canitos félsicos. Estes são provenientes da região a oeste do QF
(2772:1;6Ma, Machado et aI. 1992), da região de Nova Lima no
centro-norte do QF (2750-2800 Ma; A. Trendall, comunicação
escrita) e das proximidades de Caeté, norte-nordeste do QF
(2776+23/-10 Ma e 3029 Ma, Machado et ai. 1992).

Neste trabalho são apresentados os resultados de duas no-
vas determinações U-Pb. Ambas as amostras são provenientes
da região de Caeté. A primeira representa um provável nível
tufáceo de composição dacítica, intercalado em pacote de bre-
chas vulcânicas. Os zircões analisados constituem prismas cur-
tos, com arestas bem definidas e sem núcleo visível. Três grãos
são bastante discordantes, com idades 207Pbp06Pbvariando en-
tre 2930 e 2982 Ma, enquanto outro grão é praticamente con-
cordante em ea. 3035 Ma. O alinhamento definido pelos qua-

tro pontos é muito precário, o que pode refletir tanto a presen-
ça de alguma herança isotópica quanto o efeito de múltiplos
episódios de perda de Pb. A melhor estimativa da idade de cris-
talização da rocha é dada pela fração quase concordante em
3035 Ma.

A segunda amostra representa uma das raras exposições do
greenstone onde as feições macro e microscópicas da rocha in-
dicam, ineqüivocamente, tratar-se de uma lava félsica. Possui
composição dacítica, com matriz quartzo-fedspática de grão fino
e fenocristais de feldspato. A população de zircão é bastante
homogênea, consistindo de prismas curtos, euédricos e de cor
avermelhada. Foram analisados cinco grãos individuais, sendo
que três alinham-se em uma discórdia definindo um intercepto
superior em 293H7 Ma, considerada a melhor estimativa da
idade de cristalização da rocha. Os demais grãos possuíam Pb
herdado.

O conjunto de dados sugere a ocorrência de três episódios
de vulcanismo no GBRV, em ea. 3030 Ma, 2930 Ma e 2780
Ma. Levanta-se a hipótese do GBRV representar, de fato, uma
colagem tectônica de sequências vulcano-sedimentares forma-
das em ambientes tectônicos distintos, separadas no tempo por
até 250 Ma. A confirmação desta hipótese pode ter influência
nas modelagens metalogenéticas para o QF considerando, por
exemplo, o fato dos depósitos auríferos mais expressivos esta-
rem, via de regra, hospedados apenas nos greenstone belts do
Neoarqueano.
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SHRIMP U-Pb AGE OF THE BASEMENT TO THE RIO ITAPICURU GREENSTONE BELT,
NE SÃO FRANCISCO CRATON

EIson O/iveira(1), E. Mel/o(2), N. McNaughton (3), A. Choudhuri (1)
(1) Instituto de Geociências, Unicamp; (2) Departamento Geologia, UFRJ; (3) University ofWestern Austra/ia

The Rio Itapicuru Greenstone Belt (RIGB) is made up
of relatively narrow strips of volcanic-sedimentary rocks
intruded mostly by tonalite to granodiorite domes. RIGB
is thought to rest upon, or to have been thrusted over an
older Archaean basement, i.e. the Santa Luz Gneiss Com-
plex. Pb isochrons, zircon Pb evaporation and SHRIMP

U-Pb data constrain the age of RIGB between 2200 Ma
and 2080 Ma. The basement age, on the other hand is vir-
tualIy unknown. Previous single zircon data for banded
gneiss in the Ambrosio dome and a tonalite at the western
margin of the Pedras Alta dome indicated ages in the time
interval.
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ANÁLlSE GEOMÉTRICA E CINEMÁTICA DE ESTRUTURAS PRESENTES EM ROCHAS DO EMBASAMENTO
AFLORASTE NA BORDA SE DO SISTEMA TRANSCORRENTE CARAJÁS, SERRA DOS CARAJÁS-PA

Junny Kyley Mastop de Oliveira &Roberto Vizeu Lima Pinheiro
UFPA,jkmo@ufpa.br, vizeu@ufpa.br

o Sistema Transcorrente Carajás (STCa) é formado por con-
juntos d,~lineamentos anastomóticos orientados na direção E-
W, onde ocorrem rochas do Grupo Grão Pará, das formações
Águas Claras e Gorotire, preservadas em estruturas do tipo dila-
tionaljogs. Essas rochas se encontram recobrindo as rochas do
embasamento arqueano. Granitos proterozóicos estão intrudi-
dos na forma plútons em muitas dessas rochas. O STCa é corta-
do pela Falha Carajás que representa a mais importante feição
tectônica particular associada à evolução arqueana da região.

As rochas arqueanas estudadas, expostas à sudeste do STCa,
foram afetadas por um evento transpressivo dúctil sinistral ca-
paz de desenvolver uma foliação pervasiva em escala regional.
Um evento deformacional tardio, de caráter dúctil-rúptil foi su-
perposto a essa deformação dúctil, desenvolvendo uma nova tra-
ma relacionada com processos de alterações hidrotermais que
tomaram lugar, na região, em diferentes pulsos. A ocorrência,
idade e papel dessa trama tardia na evolução das rochas da re-
gião não é bem conhecida até o momento. Estudos prévios têm
mostrado a relação íntima entre essa feição tectônica planar e a
presença de importantes depósitos minerais na área (Au e Cu).

O principal objetivo deste trabalho está relacionado à com-
posição da análise geométrica e cinemática das feições tectôni-
cas desenvolvidas sob deformação dúctil-rúptil e dúctil em ro-
chas expostas na borda SE do STCa.

As rochas arqueanas compreendem aquelas do Complexo Pium
(granolitos; 3.ooa); Complexo Xingu (gnaisses, granitóides, anfi-
bolitos e migmatitos; 2.8Ga); Suíte Plaque (biotita-granitos; 2.7Ga)

e Grupo Grão Pará (basaltos, anfibolitos, quartzitos e formações

ferriferas; 2.7Ga). As rochas do embasamento(complexos Pium/

Xingu e da Suite Plaque) estão marcadas pela presença de uma

importante trama de caráter dúctil que consiste de uma foliação

dúctil espaçada, disjuntiva, anastomótica, algumas vezes fina, inti-

mamente relacionada com feições miloníticas. Essa foliação está

orientada nos trends E-W (mais importante), WNW-ESE e N-S

sempre com mergulhos altos (>70} Essa foliação foi originada sob

transpressão dúctil particionada, em cinemática sinistral (mais im-

portante) e destral. A segunda trama deformacional, de caráter dúc-

til-rúptil, não penetrativa e que sobrepõe a trama milonítica anteri-

ormente formada, está presente tanto nas rochas do embasamento

quanto nas supracrustais (Grupo Grão Pará) e consiste de uma foli-

ação rúptil do tipo clivagem cataclástica que se desenvolve em di-

ferentes estágios, em associação com brechas ao longo de zonas de

falhas até urna clivagem disjuntiva espaçada (desde clivagem de

fratura até uma clivagem ardosiana) ao longo de bandas de defor-

mação. Essa foliação pode ser reconhecida por trazer associada,

quase sempre, urna lineação estrutural do tipo construída (slicken-

lines e slickensides). A orientação geral deste conjunto de foliações

está em tomo de NW-SE (mais freqüente) e NE-SW. Essa trama

está associada com um evento transpressivo sinistral-destral capaz

de reativar parte da trama milonítica anteriormente formada e, su-

postamente, foi desenvolvida por fluxo cataclástico durante altas

pressões de fluidos ao longo de condutos hidrotermais relaciona-

dos a reativações da Falha Carajás desde sua formação em tomo de

2.7Ga.

FOLDING AND FAULTING PATTERN RELATED TO THE CARAJÁS FAULT IN THE ÁGUAS CLARAS
FORMATION, IGARAPÉ AZUL ROCKS - CARAJÁS, PA.

Roberto Vizeu Lima Pinheiro*, Fabrízio Dias Lima * & Robert E. Holdsworth**

*GES - Grupo de Geologia Estrutural, UFPA-CG, vizeu@ufpa.br

** University of Durham, Dept. Geological Sciences, Durham, UK

The Azul manganese deposit in the Carajás region lies in the

northem-central part of the Carajás Strike-Slip System, along

the NW..SE trace ofthe Carajás Fault, about 3 km NW from the

Central Carajás Granite. The dominant rocks in the region are

clastic sedimentary rocks belonging to the Águas Claras Forma-
tion, cut by gabbro sills ca.2.6 Ga and by the intrusive Central

Carajás Granite ca.1.8 Ga. The Águas Claras Formation is 10-

cally strongly deformed, particularly in regions immediately

adjacent to the main segments ofthe Carajás Fault. The Central

Carajás Granite cuts the Carajás Fault.

Radar images and LANDSAT images of the region show

sets ofNW-SE lineaments crossing all the area. the Azul Mine

lies in the centre of a block delimited by these lineaments where

several more continuous curved lineaments, concave towards

the NE, are interlinked to define the Carajás Fault. These featu-

res are cut by nearly NNE-SSW to NE-SW lineaments.

Centimetre-scale folds affect the primary lamination and also

the bedcling ofthe mudstones and siltstones, plunging about 14°

towards 283° denoting the orientation of large folds affecting

the bedcling. Two different types offolds can be observed in the

mine: (1) the first group corresponds to centimetre-scale kinks

and chevronfolds. These folds plunge shallowly SW and have

axial planes striking400-50°, dipping20°-45° NW; and (2) small-

scale folds are present also as metre-scale structures associated

with major classes, plunging shallowly «25°) W or E with axial

planes varying from E-W strikes and sub-vertical dips to NW-

SE strikes, dipping 30°_50° NE.

Two persistent orientations of fractures occur, both dipping

at high angles (>80°): (1) N-S/NNE-SSW, and (2) close to E-W.

Sinistral reverse faults are most common and are closely associ-

ated with folds. Most are sub-vertical features with low-angle

slickenlines, and apparently with centimetre-scale magnitudes

of displacement. Oblique-slip normal E- W faults are sub-paral-

lei to the oblique sinistral-reverse structures. The faults are ob-

served in most cases adjacent to folds, or in regions between

two or more oblique-slip faults.

The Carajás Fault in this region is composed of several inter-

linked anastomosing segments, isolating blocks and distinct tec-

tonic domains. The Azul Mine lies in one of these domains, near

to the northeastem margin of the 2 km wide Carajás Fault zone.
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The strike-slip displacements along faults are relatively minoro A

large (ca.700m) vertical displacement between adjacent blocks

across the nearby Carajás Fault is predicted based on offsets in

the stratigraphy ofthe Águas Claras Formation. The fold axes in

the mine lie markedly anticlockwise ofthe Carajás Fault and pa-

rallel or slightly anticlockwise of faults in the mine. This may

indicate that the folds formed early during sinistral transpression

along a broad E-W trending zone of deformation. These structu-

res were then cross-cut by slightly later sinistral faulting along the

Carajás Fault and associated structures. Significant anticlockwise

fault rotations may have occurred at this time. The E- W oblique-

slip faults in the mine were reactivated during the Middle Prote-

rozoic by extension as normal faults.

A kinematic model involving transpression with strain par-

tition of discrete slip along multiple segments is invoked to ex-

plain the structures present in the rocks ofthe Azul Mine.

3000-2650 Ma. For our study, zircon grains from the Santa

Luz Gneiss Complex were dated with the SHRIMP.

The oldest gneiss portion of a migmatitic gray gneiss from

the Retirolândia migmatite-gneiss block yielded the age 00085

::I::6 Ma. The felsic portion ofbanded gneiss from the Santa Luz
chromite mine is 2983 ::I::8 Ma old with inherited zircon grains
ranging from 3075 Ma to 3199 Ma. This banded gneiss unit
surrounds the Retirolândia TTG block and contains reworked
gneisses from the latter in addition to metamorphosed mafic
dykes, orthogneisses, remnants of supracrustal sequences, and
peridotite slivers with ophiolite-type massive chromitites; this
unit has the potential to be one ofthe oldest suture zones or plate
margins in the São Francisco craton.

Farther to the north, the G I orthogneiss from the Iacurici
high-grade terrane yielded the age of 2983 ::I::6 Ma, whereas a
muscovite orthogneiss from the Caldeirão Belt contains 3152::1::

5 Ma old zircons. Ages for the Uauá block range from 3.16 Ga
(Lagoa da Vaca anorthosite, Pb-Pb isochron), through 3.12 Ga
(Capim Tonalite, U-Pb SHRIMP) to 2.93 Ga (enderbitic gneiss,

U-Pb TIMS).
Because> 3.5 Ga-old depleted mantle Nd model ages were

found in some of these basement gneisses, it is very likely that
some of the oldest continental crust in South America may be
found on the northeastem part of the São Francisco craton.

PLÚTON CHARNOENDERSíTICO ARQUEANO INTRUSIVO NOS ORTOGNAISSES GRANUlÍTICOS DO
CINTURÁO JARI-TERRENO ARQUEANO EXPRESSIVO DO SUDESTE DO ESCUDO DAS GUIANAS

Paulo dos S. F. Ricci', José M. de A. Carvalho', Lúcia T. da Rosa Costa, Jean M Lafon2
'CPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-BE
2Universidade Federal do Pará (Lab. Pará-Iso)
Tel: (91) 2768577, e-mail: geremi@cprm-be.gov.br

Na divisa Pará-Amapá, o Projeto Promin-RENCA mapeou
diversos stocks e batólitos de charnockitóides ígneos, orogêni-
cos, seccionando ortognaisses granulitizados. São desde maci-
ços alongados, concordantes e milonitizados (sin a tardi-Fl),
até corpos transversais ou circunscritos (sin-F2) que truncam a
foliação regional NW-SE, com sutil foliação ou tendência isó-
tropa.

O caráter ígneo é atestado pelas texturas porfiríticas preser-
vadas ou modificadas para porfiroclásticas, presença de xenóli-
tos (até métricos) do embasamento granulítico encaixante, e pelo
relevo proeminente e assinaturas aerogeofisicas contrastantes
com o embasamento granulítico arrasado.

No Cinturão JaritCJ (100 km de largura x centenas de km de
comprimento) estes plutonitos, em geral, são pouco expandidos
e composicionalmente evoluídos, constituídos por feldspato al-
calino-charnockitos e charnockitos, a exceção do rio Noucouru,
onde foi cartografado um maciço alongado segundo NW -SE (90
km2)e formado por charnoenderbitos e granada-charnoenderbi-

tos. Este último corpo foi selecionado para datação pelo método
de evaporação de Pb em monocristais de zircão, a fim de con-
frontar sua idade de cristalização magmática com aquela de 2.790
Ma fornecida pelos ortognaisses enderbíticos encaixantes, por
esse mesmo método (Rosa Costa et aI., 2001-VII Simp. Geol.
Amaz.).

A rocha ígnea submetida à datação é de cor escura, com
fenocristais de mesopertita (ortoclásio micropertítico) e plagio-
clásio fortemente antipertítico de até 1,5 cm, amendoados ou
tabulares, matriz de grã média, mesocrática, algo foliada e tam-
bém constituída por quartzo, ortopiroxênio, hornblenda casta-

nho-esverdeada (rica em Ti), biotita titanífera, minerais opacos,
allanita, apatita e zircão fortemente zonado.

Uma idade média de 2.605 + 6 Ma foi obtida a partir de
cinco zircões (num total de sete cristais analisados), a qual re-
presenta uma idade mínima de cristalização magmática do pro-
tólito e corrobora o caráter ígneo, orogênico e intrusivo, sugeri-
do pelos dados de campo, petrográficos, radargeológicos e ae-
rogeofisicos. Estes charnockitóides arqueanos confirmam ainda
uma evolução distinta do CJ em relação ao terreno adjacente, a
SW (Orógeno Carecuru-Paru, arco magmático paleoproterozói-
co), balizado pelo Lineamento Ipitinga. Neste outro comparti-
mento ocorre um pequeno núcleo de embasamento granulítico
arqueano (ovalado, 36 x 25 km) ou inlier, com idade ele 2.580
Ma para os ortognaisses granulitizados (210 Ma mais nova do
que aquela do CJ), os quais são intrudidos por charnockitóides
ígneos paleoproterozóicos (2.150 Ma), conforme idade:sPb-Pb
em monozircão obtidas por Rosa Costa et aI., 2001 (VII Simp.
Geol. Amaz.).

Todos estes dados confirmam, não somente a existência
de terrenos distintos (Ricci et aI., 2001-VII Simp. Geol.
Amaz.), como também demonstram especificidades tempo-
rais, intraterrenos, quanto aos granitóides orogênicos catazo-
nais. Isto significa que, no nível de compartimentos geológi-
co-geofisicos (terranes e terrains), cada conjunto de plútons
passa a pertencer à determinada unidade tectonoestratigráfi-
ca (suítes intrusivas, corpos, exclusivamente intraterrenos),
representando um avanço no ernendimento destes eventos
particulares e na distribuição e cartografia deste magmatis-
mo em escala regional.
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MESOPERTITA-GRANITÓIDES OROGÊNICOS COLOCADOS NA INTERFACE CROSTA INFERIOR-CROSTA
MÉDIA DO CINTURÃO JARI-TERRENO NEOARQUEANO DO SUDESTE DO ESCUDO DAS GUIANAS

Paulo dos S. F. Riccil, José M. de A. Carvalho', Lúcia T. da Rosa Costa!' Marcelo L. Vasquezl, Armínio G. Vaiei
ICPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-BE
Tel: (91) 2768577, E-mail: geremi@cprm-be.gov.br

o mapeamento pelo Projeto Promin-Renca, em execução
na região SW do Amapá!NW do Pará, separou dos complexos
ortognáissicos de alto grau alguns plútons intrusivos formados
por granitóides evoluidos portadores de mesopertita e plagio-
clásio antipertítico, sem ortopiroxênio, os quais, na literatura da
região, eram anteriormente interpretados como granoblastitos e
reunidos no embasamento infracrustal.

Tais maciços foram remapeados somente no interior do Cin-
turão Jari (CJ), um orógeno linear ou terreno (terrane?) de alto
grau (100 km de largura x centenas de km de comprimento),
cujas idades dos ortognaisses granulíticos e anfibolíticos, por
evaporação de Pb em monocristais de zircão, são arqueanas, no
intervalo de 2,79-2,65 Ga, respectivamente (Rosa Costa et ai.,
2001-VII Simp. Geol. Amaz.).

O plutonismo em questão acha-se representado por batóli-
tos e stocks com relevo destacado, intrusivos em ortognaisses
graníticos com relevo arrasado, da transição anfibolito-granuli-
to, localmente com dois piroxênios (charnockíticos). Além des-
sas evidé!ncias, o caráter ígneo e intrusivo é corroborado ainda
pelas texturas porfiríticas preservadas, com ocasionais cristais
de plagioclásio zonado, contrastantes com as texturas metamór-
ficas das encaixantes fortemente bandadas, e também pelas dis-
crepantes assinaturas aerogeofisicas.

Estes corpos são muito pouco expandidos, com litótipos
variando de granitos a feldspato alcalino-granitos, predominan-
do um ou outro desses subtipos. Alguns maciços são alongados
concordantemente à foliação NW -SE do cinturão gnássico de
alto grau, exibindo gnaissificação de borda e milonitização (cor-
pos sindeformação regional), enquanto outros são pouco folia-

dos ou até circunscritos, truncando as estruturas regionais exter-
nas (plutonitos tardi a pós-orogênicos?). Estas rochas têm cores
rosadas a acinzentadas, grã média, são leucocráticas a hololeu-
cocráticas e, muitas vezes, porfiríticas ou com text;uramodifica-
da para porfiroclástica, cujos fenocristais/fenoclastos de meso-
pertita atingem 1,0 cm, numa matriz granoblástica.

A assembléia mineralógica é formada por mesopertita, quart-
zo, plagioclásio fortemente antipertítico, hornblenda castanho-
esverdeada (rica em Ti), biotita (localmente titanífera, averme-
Ihada), opacos, allanita, apatita e zircão com forte zoneamento.

Ainda não é possível distinguir com clareza se este mag-
matismo era francamente catazonal (com opx) e, em seguida,
foi reequilibrado para condições mais brandas de P e T ou se a
sua cristalização se deu num nível estrutural algo mais eleva-
do, a exemplo da interface entre o tôpo da crosta inferior e a
base da crosta média, em condições crustais da transição anfi-
bolito-granulito. Esta última hipótese é bastante sustentável,
pois não foram observadas texturas diagnósticas dessas rea-
ções de desequilíbrios (totais ou parciais) e nem feições de
transformações mineralógicas importantes e intensas, de mais
baixas T e P.

Tais granitóides têm sido reportados em outros cinturões, a
exemplo do batólito Niterói (Rio de Janeiro), no Cinturão Para-
iba do Sul (Machado & Demange, Boletim IG-USP 25, pág. 81-
96 - Série Científica; 1994),e classificadoscomo catazonais.
No CJ, junto com os charnockitóides, representam a principal
assinatura tectono-magmática ou arcabouço plutônico desse ter-
reno arqueano, juntamente com biotita-granitos e leucogranitos
orogênicos, mesozonais.

GEOCRONOLOGIA DOS GRANITÓIDES ARQUEANOS DA REGIÃO DA SERRA DO INAJÁ, NOVAS
EVIDÊNCIAS SOBRE A FORMAÇÃO DA CROSTA CONTINENTAL NO SUDESTE DO CRÁTON AMAZÔNICO,

SSEPARÁ

Ariel Pablo Rolando & Moacir José Buenano Macambira
Laboratorio de Geología Isotópica - Pará-Iso - UFPA, Belém, Pará.
rolando n ufpa.br; moamac@ufpa.br

Introdução A Serra do Inajá está localizada a aproximada-
mente 100 km ao sul da cidade de Redenção e é dominada por
granitóicles e seqüências vulcano-sedimentares do tipo greens-
tone bel!' de possível idade arqueana. Granitóides são comuns
na região, como por exemplo, o Tonalito Arco Verde, o Grano-
diorito Rio Maria e o Monzogranito Xinguara, e são importan-
tes marcadores da evolução da região. Os litotipos guardam um
bandeamento/foliação estrutural de variada intensidade segun-
do a din::ção geral EW. A idade e relação entre unidades seme-
lhantes "ão mais conhecidas ao norte da área, na região de Rio
Maria, cujas denominações foram adotadas para a região da Serra
do Inajá. Neste estudo são apresentados os primeiros dados ge-
ocronolÓgicos em zircão pelo método Pb-Pb por evaporação,
obtidos em três das unidades geológicas da região, com o obje-
tivo de definir a idade do magmatismo granítico.

Resultados O Tonalito Arco Verde é composto por tonalitos,
granodioritos e trondhjemitos subordinados. A amostra MP-07
corresponde a um ortognaisse bandado, fortemente foliado, com-
posto por plagioclásio, quartzo, biotita, microclina, clorita, alla-
nita, titanita, apatita e zircão. A datação de três cristais definiu
uma idade de 2948 :!:7 Ma.

O Granodiorito Rio Maria está representado por granodiori-
tos, com variação faciológica de monzogranito a tonalito. A

amostra MP-05 está constituída por plagioclásio, microclina,
quartzo, homblenda e biotita. Determinou-se uma idade de 2879
:!:4 Ma a partir de três cristais.

O Monzogranito Xinguara é composto por monzo a sieno-
granitos, com granodiorito subordinado. A amostra MP-17 apre-
senta uma assembléia mineral formada por microclina, plagio-
clásio, quartzo, biotita e acessórios. Três cristais de zircão pris-
máticos, curtos, deram uma idade de 2875 :!: II Ma, enquanto
quatro xenocristais prismáticos e mais longos fornecem idades
entre 2900 e 2980 Ma.

Discussão O Tonalito Arco Verde (2948 :!:7 Ma) é, entre
100 e 80 Ma, mais velho do que os outros granitóides, o que
estabelece um curto intervalo para a formação desses granitói-
des e, talvez, para a crosta continental da região da Serra do
Inajá. A hipótese de que o tonalito seja parte do embasamento
da região, deve ser investigada. A presença de xenocristais no
monzogranito Xinguara indica a interação do magma com ro-
chas mais antigas, inclusive, que o próprio Tonalito Arco Verde.
Por outro lado, as idades obtidas neste trabalho confirmam a
similaridade entre as regiões da Serra do Inajá e Rio Maria, no
que se refere ao magmatismo granítico arqueano. Essas seme-
lhanças geológicas e geocronológicas sugerem, fortemente, uma
continuidade tectônica, entre as duas regiões.
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OS CRISTAIS DE ZIRCÃO MAIS VELHOS DA AMÉRICA DO SUL
I
I

D. C. Rios " H. Conceição', D. W. Davis2, M.M. Marinho 1,3, M.L.s. Rosa '!
1

Grupo de petrologia aplicada à pesquisa mineral (gpa), igeo - ziflJa

2. Jack satterly geochronologicallaboratory, royal ontario museum, toronto - canada

3. Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM); 4. Pesquisadora DCR CNPq (Processo 301392/00-5)

o maciço'granítico de Quijingue (2,16 Ga), localizado ná
porção centrq}-norte do Núcleo Serrinha (NSer), nordeste da
Bahia, é um çorpo (:i:21 km 2)alongado norte-sul e limitado

por falhas. E~te maciço é intrusivo em rochas vulcano-sedi-

mentares do ~reenstone Belt do Rio Itapicuru e no embasa-
mento gnáissíco-migmatítico do NSer. O granito As rochas
graníticas de Quijingue apresenta padrões litogeoquímicos si-
milares aos d~ rochas da suíte TTG. Elas possuem uma assina-
tura cálcio-akalina, com estreitas variações nos conteúdos de
sílica e alumínio. O padrão de distribuição dos elementos ter-
ras raras (ETR) é fracionado, com a presença de anomalia po-
sitiva em europio, sugerindo uma afinidade trondhjemítica.
Forte enriqudcimento em LlLE associado com uma alta razão
inicial de Sr (0,705), idade modelo arquearia (T2DM = 3,27
Ga) e valor n~gativo de epsílon NdT (-12), indicam que fusão
parcial de cr()sta arquearia contribuiu para a geração destas
rochas. Cristais de zircão com idades superiores a 3,6 Ga fo-
ram encontr<&iosnas rochas deste maciço.

Os cristai~ de zircão foram recuperados a partir da fração
menos magnética do concentrado mineral de uma amostra
da porção sul deste maciço e foram analisados por diluição
isotópica utilizando espectrometria de massa por ionização
termal no laboratório de geologia isotópica do Royal Onta-
rio Museum, Toronto, Canadá. Os zircões desta amostra são
de pequeno tamanho, com formatos alongados e/ou ovala-
dos, com bordas arredondadas e a maioria sem zoneamentos.
Com base no critério cor, duas populações distintas de cris-
tais de zircãoforam isoladas neste concentrado: a população

um (P I) é um grupo uniforme de cristais bem formados, ge-
ralmente límpidos e incolores, e predomina nesta amostra. A
população dois (P2) consiste de raros grãos róseos a casta-
nhos.

Os dados de U-Pb em monocristais da P2 resultaram em
idades variando de 3614:i: 2 Ma a 3620:i: 3 Ma (cristais róse-
os) e 2892 :i:2 Ma (cristal castanho pálido) e são interpretados
como xenocristais provenientes da crosta encaixante. Nenhu-
ma evidência de que eles formem núcleos nos cristais mais
jovens foram observadas. Outro xenocristal de zircão datado a
>3,6 Ga foi encontrado no Granito Euclides da Cunha (3654 :i:
125 Ma), localizado alguns quilômetros a leste do Maciço
Quijingue. Os dados provenientes destes cristais herdados são
bastante concordantes. Eles sugerem que um evento de forma-
ção de crosta ocorreu a pelo menos 3,6 Ga no NSer. Os mono-
zircões incolores (P I) também resultam em idades concordan-
tes e são datados 2155:i: 3 Ma, sendo esta idade interpretada
como a de cristalização do Maciço Quijingue. Ela concorda
com as idades de outros corpos cálcio-alcalinos identificados
no NSer e reflete provavelmente o começo da atividade intru-
siva paleoproterozóica nesta área.

Os xenocristais de zircão identificados no Maciço Quijin-
gue são os mais velhos grãos já registrados no Continente Sul-

Americano. Estes novos dados indicam que a formação de cros-
ta continental na região começou durante o Arqueano Inferior
(-3,6 Ga) e continuou episodicamente até pelo menos 2,1 Ga.
Este resumo é a contribuição 124 do Grupo de Petrologia Apli-
cada da UFBA.

COMPLEXO ATUBA: TERRENOS POLlcíCLlCOS COM HERENÇAS ARQUEANAS

Kei Satol, Oswaldo Siga Jr1,Allen P.Nutman2, Miguel A. S. Baseil, lan McReathl and Gilberto Kaulfussl.

l-lnstit. de Geosciências - Univ. de S. Paulo. Rua do Lago 562 - SP. Cep 05508-900. E-mail:keisato@usp.br
2-RSES - Australian National Univ., Canberra, ACT 0200 - A us tra lia

O Complexo de Atuba consiste de um terreno arqueano
que diferenciou do manto superior e acrescionado para a
crosta continental entre 3,1-2,7 Ga. Este terreno mais tarde
sofreu retrabalhamento durante eventos policíclicos. O prin-
cipal metamorfismo que ocorreu no Paleproterozoico em
tomo de 2, I Ga, pode estar relacionado a formação do su-
per continente Atlântico (!). No final do Paleoproterozoi-
co, idades em torno de 1,7 Ga pode estar relacionado a que-

bra deste supercontinente. Durante o Mesoproterozoico
ocorreram apenas pequenas atividades no Complexo Atu-
ba. Idades isoladas de 1,4 Ga em U-Pb e em tomo 1,1 Ga
em idade modelo Sm-Nd (TDM)podem estar associadas res-
pectivamente à assembléia e quebra de Rodínia. Finalmen-
te em Neoproterozoico um intenso metamorfismo ocorreu
entre 0,52 - 0,65 Ga, como é revelado por métodos U-Pb,
Sm-Nd, Rb-Sr e K-Ar, durante a assembléia de Gondwana.
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EVENTOS NO ARQUEANO COM BASE EM IDADES UlPB - SHRIMP DE ZIRCÕES DETRíTICO EM
METASSEDIMENTOS DA MINA DE MORRO VELHO - QUADRILÁTERO FERRíFERO - MINAS q RAIS.

:1

I
II

PRELlMINARY INVESTIGATIONS ABOUT G~ODYNAMIC '!1ECHANISMS OF PRECAMBRIAN CON

1
1NENTAL

CRUST DIFFERENTIATION IN THE QUADRILATERO FERRIFERO REGION DEDUCED FROM ARC ' EAN AND
PALEOPROTEROZOIC FELSIC PLUTONIC ROCKS, BRAZIL - PART I: TONALlTIC ROCK

Alfonso Schrank*, Nuno Machado** e Richard Stern***

* Depto. de Geologia e Rec. Nat. - Inst. Geociências - UNICAMP

** Geotop - UQAM. *** Geological Survey ofCanada

Na base dos metas sedimentos paleo-Proterozóicos do Super-
grupo Minas, que constituem o arcabouço do Quadrilátero Ferrí-

fero, des;:nvolveu-se o greenstone belt Arqueano Rio das Velhas.
Constitui:do por séries vulcânicas komatiíticas, tholeiíticas e cál-
cio-alcalinas, além de intrusões intermediárias e félsicas, parte
importante do Supergrupo Rio das Velhas é formado por sedi-
mentos detríticos metamorfisados e deformados na fácies xisto-
verde. Há dois tipos principais entre esses sedimentos, originados
principalmente por fluxos de detritos. Os turbiditos do tipo Caeté,
mais antigos que 2.857 Ma, foram originados pela destruição de
terrenos graníticos e tonalíticos do embasamento do cinturão Rio
das Velhas e se depositaram diretamente sobre o fundo marinho
em extensão. Os turbiditos do tipo Morro Velho são mais novos,
com idades de até 2.770 Ma, e além de fontes félsicas e interme-
diárias, tiveram a contribuição de rochas máficas e ultramáficas,
depositando-se em um ambiente de arco. As amostras usadas para
determinação das razões isotópicas U/Pb, utilizando a microsson-
da SHRIMP do Serviço Geológico do Canadá, são dos turbiditos
do tipo Morro Velho e foram coletadas em 1994 no nível 25 da
Mina Velha (parte inferior, hoje paralisada, da Mina de Morro
Velho). Compreendem uma camada métrica de meta-pelitos (bio-
tita-xisto) (ref. MV-l) e uma camada espessa de meta-grauvaca
cinza (meta-tufitos félsicos) (ref. MV -4). Ambas forneceram zir-
cões detlÍticos, caracterizados por graus variados de arredonda-
mento e esfericidade, marcas de percussão em superficie, cores
variadas, formas variadas e idades U/Pb concordantes variando
entre 3.560+/-5 Ma e 2.770+/-12 Ma.

De 67 grãos de zircões detriticos provenientes das duas amos-

tras, foram feitas 85 análises que forneceram as eguintes ida-
des U/Pb concordantes:
1. 2 grãos, respectivamente com 3.560+/-5 Ma e .548+/-6 Ma,
2. I grão com 3.383+/-10 Ma, ,

3. 15 grãos no intervalo de 3.346+/-11 a 3.215-1j-19 Ma,
4. 9 grãosno intervalode 3.154+/-7a 3.079+/-26Ma - Evento

Piumhí,
5. 2 grãos com 3.035+/-10 Ma,
6. 10 grãos no intervalo de 2.922+/-8 a 2.834+/-11 Ma - Even-

to Belo Horizonte - e
7. 27 grãos no intervalo de 2.799+/-7 a 2.770+/-1 Ma - Even-

to Velhas.
Destes, apenas os dois últimos períodos co espondem a

eventos geológicos Arqueanos anteriormente con ecidos na re-
gião: o Evento Velhas, relacionado ao desenvolvI ento de um
arco insular no cinturão Rio das Velhas e o Eve o Belo Hori-
zonte, considerado como o último evento de met morfismo de
alto grau no embasamento desse cinturão. Outro tres eventos
são documentados pelas idades obtidas neste trab~'ho e também
correspondem a intervalos de tempo cobertos por' dades em se-
qüência contínua de vários grãos. O evento contid' no intervalo
3.154+/-7 a 3.079+/-26 Ma inclui a idade do vulc ismo koma-
tiítico de Piumhí (3.116+10/-7 Ma), merecendo a esignação de
Evento Piumhí. O evento que o antecede (3.346+~ 11 a 3.215+/
-19 Ma), assim como as idades de grãos individu is, ainda não
estão identificados com nenhuma suíte de rochas I onhecida na
região. As idades de 3.560+/-5 Ma e 3.548+/-6 a estão entre
as mais antigas da América do Sul.

Rosa Seixas, L.A.I.2; Carneiro, MA.2; Noce, eM. 3, Bardintzeff, J-M I & Bonin.B. I
I JI Université Paris-Sud, 91405, Orsay - France & CNRS-FRE 2566 "Orsayterre ", 2DEGEOlUFOP - Ouro Preto - l1G, 3IGC/

UFMG - Belo Horizonte - MG :

Mechanisms of Archaean and Paleoproterozoic continental
crust differentiation in the Quadrilátero Ferrífero region are cur-
rently investigated based on field, mineralogical, geochemical
and isotopic data of selected tonalite-trondhjemite-granodiorite
rocks. They are: (i) the 2923 Ma (U-Pb minimum age) tonalite-
trondhjemite Belo Horizonte gneisses; (ii) the 2778 +3/-2 Ma
Samambaia tonalite; (iii) the 2130:!: 2 Ma Alto Maranhão Ba-
tholith tonalite-granodiorite; and (iv) the 2195 :!:18 Ma Congo-
nhas granodiorite-trondhjemite. Ali these rocks preserve field
evidence for original emplacement in the crust as plutonic bodi-
es. Only the Belo Horizonte gneisses were strongly metamor-
phosed, locally migmatised, and do not show igneous textures
and parageneses. In the other plutonic bodies, magmatic struc-
tures, textures and parageneses are mostly preserved. Despite
general quartz-feldspar modallnormative broad similarities, two
distinct groups can be distinguished according to their mafic
minerab., field association with mafic rocks, and major and tra-
ce element data: I -tonalitic rocks represented by Samambaia
and Alto Maranhão Batholiths; and 11-trondhjemitic rocks re-
presented by Belo Horizonte gneisses and Congonhas pluton. In

this part, we discuss the data for the former grq~p, the latter
being discussed in the part 11of this study (thiS

~

' olume). The

rocks ofthe former group are associated with mafi rocks in the
field. In the Samambaia tonalite, they are tholeii

,

.
ic dykes, so-

metimes stretched and sheared, apparently unrel . ed to the fel-
sic magmatism. In the Alto Maranhão Batholith, hey are syn-
magmatic LILE- and HFSE-enriched calc-alkalinel'amprophyric
dykes abundantly mingled with the felsic rocks.l[rhe tonalites
have biotite and hornblende as magmatic mafic mineraIs and
share also the same accessory phases (titanite, ~ rcon, apatite
and allanite). The mafic nature ofthe tonalitic 'gmas are re-
flected in their high Fe203t+MgO (>4.8%), Mg# (0.4-0.6), Cr
and Ni contents, suggesting mantle participation In their gene-
sisoWhen plotted in the AFM triangle, they yiel4 calc-alkaline
affinities. Their spidergrams resemble vOlcani~I

,'
arc magmas

(LREE enrichment and depletion in HFSE, Nb an~ Ti relative to
LREE, K and Ba). But they show contrasting geqt. hemical sig-
natures. The Paleoproterozoic Alto Maranhão Bat', lith is adaki-
tic with high Sr (>600ppm), low HREE and Y ~ 1.1ppm Yb,
<16ppmY) contents, highly fractionated REE p~tterns (chon-
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drite-nonnali ed La/Yb>30) and no Eu anomaly. On the rever-
se, the Late rchaean Samambaia tonalite have low SI' «380
ppm), high H EE and Y (> I,8ppm Yb, >30ppm Y), less fracti-
onated REE p ttems (La/Yb<30) and negative Eu anomaly. This
distinct trace lement signature implies different sources and/or
residues left ring partial melting. If the mantle participation is
verified for t magma genesis ofthe tonalitic group, their dis-
tinct trace ele ent geochemistry may be a consequence of con-

trasting mantle assemblages during subduction processes: (i) for
the Samambaia tonalite, a LILE-enriched mantle ass(~mblage
modified by fluids released from slab dehydration, the residue
being a mixture of olivine + clinopyroxene + orthopyroxene :I:
plagioclase; and (ii) for the Alto Maranhão Batholith, a hybrid
mantle assemblage derived from the interaction of the mantle
wedge with adakitic LILE-rich and HFSE-poor slab meIts, and
from gamet, not plagioclase, remaining in the residue.

PRELlMIN RY INVESTIGATIONS ABOUT GEODYNAMIC MECHANISMS OF PRECAMBRIAN CONTINENTAL
CRUST DIF ERENTIATION IN THE QUADRILÁTERO FERRíFERO REGION DEDUCED FROM ARCHAEAN AND

PAL OPROTEROZOIC FELSIC PLUTONIC ROCKS, BRAZIL - PART 11:TRONDHJEMITIC ROCKS

Rosa Seixas, .A. l.2; Carneiro, MA.2; Noce, CM. 3, BardintzejJ, J-M.1 & Bonin.B. I
IUniversité P ris-Sud, 91405, Orsay - France & CNRS-FRE 2566 "Orsayterre ", 2DEGEO/UFOP - Ouro Preto - MG, 3IGC/
UFMG - Bel Horizonte - MG

In this se nd part, mechanisms of Archaean and Paleopro-
terozoic conti ental crust differentiation in the Quadrilátero Fer-
rífero region e discussed, based on data ofthe Archaean tron-
dhjemitic Bel Horízonte gneisses (2923 Ma, U-Pb minimum
age), and the leoproterozoic 2195 :I:18 Ma granodiorític-tron-
dhjemitic Co onhas pluton. The first part (Rosa Seixas et aI.
2002, this vol me) was devoted to the predominantly tonalitic
rocks of the te Archaean Samambaia tonalite and the Paleo-
proterozoic A ' o Maranhão Batholith. The more felsic trondhje-
mitic group r resented by the Belo Horízonte gneisses and the
Congonhas pl ton is devoid of associated mafic rocks, highly
siliceous (Si >70%) and has biotite as the dominant mafic
mineral (hom lende is absent in the Congonhas pluton, and rare
in the Belo rizonte gneisses). They contain low femic ele-
ments (Fe203 +MgO<3.9, Mg# mostly 0.3-0.4), and low Cr and
Ni contents ( and <11ppm, in Congonhas pluton), suggesting
basaltic sourc . Their spidergrams display the fractionated LILE/
HFSE pattem and Nb- Ti troughs typical of felsic arc magmas.
LREE/HREE attems are roughly similar, though more fractio-
nated for Con onhas pluton (La/Yb ranging from 51 to 81 com-
pared to 16-4 for Belo Horízonte gneisses), which, coupled
with low HRE and Y «1.5 and <18ppm), evidence gametand/
or homblende n the residue of partial melting on source region
for both mag as. However, SI'and Eu behaviours are not iden-
tical: high SI' 400ppm) and positive Eu anomaly for the Pale-

oproterozoic Congonhas pluton, and low SI' «500ppm) and ne-
gative Eu anomaly for the Archaean Belo Horizonte gneisses.
This suggests contrasting participation of residual plagioclase
in the source after the partial melting event, negligible in the
Congonhas pluton, important in the Belo Horizonte gneisses.
The Archaean Belo Horízonte gneisses could represent subduc-
tion-related dehydration melts from basaltic-amphibolitic sour-
ces at moderate pressures to account for plagioclase as a residu-
al phase, the magmas reaching their present emplacement leveI
without mantle contamination. In the Congonhas pluton, inheri-
ted zircon identified by U-Pb SHRIMP data, numerous biotite-
muscovite-ilmenite-titanite:l: allanite sunnicaceous enclaves, and
low contents in trace elements accommodated by accessory mi-
nerais (e.g., Zr<100ppm, Y<4ppm, Nb<4ppm, Yb<0.3ppm) su-
ggest that the magmas could be derived from a mixture of diffe-
rent sources - basaltic-andesitic, greywacke and/or oldeI' tonali-
tic-trondhjemitic rocks, by biotite and/or homblende dehydrati-
on melting reactions at high water pressure and under low :02
reducing conditions. The sunnicaceous enclaves coulcl repre-
sent either magmatic segregation generated duríng the melting
event, or refractory residue incorporated in the melt due to im-
perfect separation ofthe melt from its source. The probably sub-
duction-related geodynamic setting for the petrogenesis and
emplacement ofCongonhas pluton is likely associated with deep-
seated faults under high shear stress conditions.

T E OLDEST DETRITAL ZIRCON IN SOUTH AMERICA - 3.8 Ga, DETERMINED BY SHRIMP

GEOCHRONOLOGY FROM A QUADRILÁTERO FERRíFERO SANDSTONE

Marcos Tadeu iF.SuitaI; Léo A. Hartmann2; Issamu EndoI; João Orestes S. Santos3; Neal J. McNaughton4
1. Departame to de Geologia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil; 2. Instituto de Geociênci-
as, Universid fie Federal do Rio Grande do Sul, Av. Bento Gonçalves, 9500; 91501-970 Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
Brazil; 3. Ge ogical Survey of Brazil (CPRM), Rua Banco da Província, 105, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil; 4.
Centrefor GI 'bal Metallogeny, The University of Western Australia, Nedlands 6907, Western Australia, Australia

The geoc nological investigation of detrital zircon crystals fium
the Rio das Vel ' greenstone belt with the sensitive high resolution
ion microprob (SHRIMP 11)led to the identification of the oldest
age in South erica - 3.8 Ga. We selected a quartz sandstone fium
a low strain do ain ofthe greenstone belt, located in the Quadriláte-
ro Ferrífero pro. ince, already known to be about 3.4-2.6 Ga old. The
samplc QF5 w collected from an outcrop located dose to the road
from ltabirito t Rio Acima.towns. The U-Pb isotopic results show
two age maxi at about2.75 Ga and 2.85 Ga, already known as the
main sources fi the sedimentation ofthe quartz sandstone. 111eyoun-
gest concordanl(99%) age is 2749:1:7 Ma in a total ofl1 analyses. A
most importanlage obtained in one zircon crystal is 3809 :1:3(97%
concordant), b ause this is the oldest detrital zircon age in South
America. The ratio ofthis zircon is 0.9, which is common in
magmatic zirc 11crystals ftom tonalites.

A review ofthe oldest zircon crystals in South America (Hart-
mann et aI., 2001) shows that ages older than 3.0 Ga have been
detennined in the Andorinhas Supergroup (-3.67 Ga), Carajás
Province, Sete Voltas tonalite (-3.47 Ga), northem São Francisco
Craton, and in the Quadrilátero Ferrífero (-3.54 Ga), southem
São Francisco Craton, and in the La China Complex (3.41 Ga),
Rio de Ia Plata Craton. The results presently reported indicate that
the São Francisco Craton may contain the oldest continental crust
in South America, an issue of major significance for the unders-
tanding ofthe evolution ofthe continents in the Paleoarchean.

Ref.: Hartmann, L.A., Campal, N., Santos, l.O.S., McNau-
ghton, N.J., Bossi, 1., Schipilov, A., Lafon, l.-M. 2001. Archean
crust in the Rio de Ia Plata Craton, Uruguay - SHRIMP U-Pb
zircon reconnaissance geochronology. loumal of South Ameri-
can Earth Sciences 14,557-570.
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ISÓTOPOS DE Sm-Nd DE ROCHAS ARQUEANAS DO TERRENO GRANITO-GREENSTONE D
PARÁ, OCORRENTES A SUL DA CIDADE DE TUCUMÃ, REGIÃO SUL-SUDESTE DO ESTADO

SUL DO
PARÁ.

Nilson Pinto Teixeira*, Jorge Silva Bettencourt** e Carlos Marcello Dias Fernandes*
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o Terreno Granito-Greenstone do Sul do Pará, de Idade Ar-
queana, abriga seqüências metavulcano-sedimentares (tipo "gre-
enstone belts") pertencentes ao Grupo Tucumã e um conjunto
de rochas granitóides atribuídas ao Granodiorito Rio Maria. O
Grupo Tucumã está representado por rochas metavulcânicas má-
ficas, metassedimentos e meta-vulcânicas ácidas, enquanto o Gra-
nodiorito Rio Maria corresponde a um conjunto de rochas gra-
nitóides deformadas, de composição variável desde granodiori-
tica-tonalítica a monzogranítica.

Dados isotópicos de Sm-Nd de rocha metavulcânica máfica
do Grupo Tucumã e de rocha de composição monzogranítica do
Granodiorito Rio Maria, ocorrentes a sul da cidade de Tucumã,
mostraram que os protólitos das mesmas tem idades modelo

(TDM)muito semelhantes, sendo de 3,15 Ga (roc monzograní-
tica) e 3,17 Ga (metavulcânica máfica), e eviden iam a existên-
cia de um segmento de crosta Arqueana muito an go, na região,
ao que tudo indica, relacionado a um arco mag tico juvenil.

Os baixos e negativos valores de eNd(t) det inados para
as rochas estudadas (monzogranítica = -2,15 e etavulcânica
máfica = -0,60) são indicativos de que seus protó itos diferenci-

aram-se diretamente do manto superior um p co antes das
mesmas cristalizarem e reforçam o caráter.juven dos mesmos.

Em relação à evolução desses protólitos, os lores de fSm/Nd
obtidos no monzogranito (-0,55) e na metavulc ica máfica (-
0,44), sugerem que o mesmos evoluíram em e ágio único, a
parir de um reservatório do manto.

REAVALlAÇÃO DA GEOCRONOLOGIA DOS GRANULlTOS ARQUEANOS DA PORÇÃO ORIE AL DO
ESCUDO DAS GUIANAS - NW DO AMAPÁ/SW DO PARÁ

Marcelo L. Vasquez I, Lúcia T. Rosa Costal e Jean Michel Lafon2
ICPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-BE

2Laboratório Pará-Iso da UFPA

Tel: (91) 2768577, E-mail: geremi@cprm-be.gov.br

No levantamento geológico que vem sendo executado pela
CPRM - Serviço Geológico do Brasil na porção oriental dos
Escudos das Guianas, na região limite entre os estados do Pará e

Amapá, foram mapeados corpos granulíticos arqueanos que con-

trastam entre si na forma de ocorrência e associações litológi-

cas, bem como pelas idades, conforme evidenciado pelos dados

geocronológicos apresentados por Rosa Costa et aI. (2001 -

VII Simp. Geol. Amaz.). Segundo a compartimentação tectôni-
ca proposta por Ricci et aI. (2001- VII Simp. Geol. Amaz.) para
essa região, os corpos granulíticos do Complexo Jari-Guaribas
(CJG) estão localizados no terreno Cinturão Jari (CJ), um cintu-

rão metamórfico de alto grau com estruturação NW-SE com-
posto por corpos, em geral sigmoidais, de gnaisses granulíticos
(ca. 2,80 Ga), ortognaisses graníticos da transição anfibolito
superior-granulito e gnaisses TTG de fácies anfibolito (ca. 2,65
Ga) concordantes com o trend regional. Associados a esse cin-
turão ocorrem plútons chamockíticos neoarqueanos (ca. 2,60
Ga - Ricci et aI., neste congresso) e batólitos graníticos paleo-
proterozóicos (ca. 2,15 Ga). Na porção sudoeste da área ocorre
o Orógeno Carecuru-Paru (OCP), um terreno dominantemente
paleoproterozóico composto por batólitos de granitóides primi-
tivos (ca. 2,14 Ga), corpos de gnaisses TTG (ca. 2,15 Ga) e cin-
turões ele supracrustais, todos subconcordantes com orientação
regional. Esse orógeno também hospeda um batólito chamockí-
tico pakoproterozóico (ca. 2,15 Ga) com inliers de gnaisses gra-
nulíticos (ca. 2,58 Ga) do Complexo Ananaí (CA).

As amostras dos dois corpos granulíticos foram analisadas

por evaporação de Pb em zircão no Laboratório rá-Iso. A ida-
de 207PbpoóPbde 2797:1: 15 Ma (USD=7,8) do gn isse enderbíti-
co do CJG pode ser interpretada como próxi a da idade de
cristalização dos zircões do protólito desse gn 'sse. A ampla
variação nas idades 207PbpoóPb(ca. 2,61 a 2,80 a) pode resul-
tar da perda de Pb radiogênico em resposta ao m amorfismo de
alto grau. No entanto, esta idade mais antiga pod refletir a par-
ticipação de zircões herdados ou ainda a própria ranulitização,
pois exemplos da literatura tem demostrado que sistema U-Pb
pode ser afetado pelo metamorfismo de fácies anulito. Estas
interpretações do significado da idade 207Pbp06 também são

válidaspara a idade de 2585 :I: 6 Ma (USD=5,2 obtida para o
gnaisse enderbítico do CA, apesar desse apresen r menor varI-
ação de idade (2,51- 2,60 Ga).

A ocorrência de um magmatismo chamockí co com cerca
de 2,60 Ga no CJ sugere a existência de um met orfismo gra-
nulítico neoarqueano associado a esse magmati mo catazonal.
No entanto, a idade de 2,80 Ga nos granulitos d CJG continua
ambígua, podendo refletir a cristalização do pr tólito, zircões
herdados ou ainda um evento granulítico arquea o mais antigo.
Por outro lado, a evolução dos granulitos do CA arece ter sido
distinta, com os ortogranulitos deste complexo re ultando de um
magmatismo ou de um evento granulítico neoarq eano (ca. 2,58
Ga). Contudo, os eventos metamórficos paleop terozóicos no
OCP, principalmente o de fácies granulito que p deria estar as-
sociado ao magmatismo chamockítico de 2,15 G , não afetaram
o sistema U-Pb nos granulitos do CA.
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DIAPIRISM IN THE ARCHEAN OF WESTERN AUSTRALlAN

Roberto F inberg
Centrefor G bal Metallogeny, University ofWestern Australia, Crawley WA 6009, Australia, email rweinber@geol.uwa.edu.au

Diapiris , defined as a gravity-driven overtum ofIow den-
sity rocks bu ed under denser rocks, was a popular mechanism
invoked to e lain the origin of Archaean granite-gneiss domes
until the earl 1980s. Since then, with a few exceptions, most
workers hav ascribed these domes to be a response to exter-
nally driven t ctonics: due to folding during shortening events,
or due to cor complex development during extensional events.
This has led, r misled, many authors into linking deformation
around and thin the domes with known regional deformation
phases. The ilgam Block and the Pilbara Terrain in Westem
Australia, in ommon with many other Archaean terranes, had
originally tw features that strongly favoured diapirism. One
was the buri of sialic crust by up to 15 km thick of denser
basalts and k matiites. The other was the higher heat producti-
on due to rad. active decay ofK, U and Th, of Archaean crust.
At 3.5 Ga an 2.6 Ga continental heat production would have
been on aver e 3 and 2 times larger, respectively, than modem
equivalents. his implies that Archaean continents were most
likely consid rably weaker than Phanerozoic continents, and
therefore mo responsive to gravity instabilities. Using nume-

rical calculations, it will be demonstrated that gravity-driven
deformation becomes increasingly more important in compari-
son with extemally driven deformation, as the continental crust
becomes hotter. This is because the total strength of the lithos-
phere, which controls the strain rate due to extemally imposed

tectonic forces, decreases less than the strength of micl-crustal
levels, which controls crus tal diapirism. It will also be shown
how pre-existing, competent and buoyant bodies of granite will
only give rise to antiforms when buoyancy-related strain is more
important than folding strains. Folding alone will cause the gra-
nites to become buried in a synform. Finally, the increased abi-
lity ofhigh heat producing diapirs to penetrate the crust will be

exemplified. In summary, common Archaean conditions preva-
lent in both the Yilgam Block and Pilbara Terrain would stron-
gly favour gravity-driven structures. Field observatiom: used to

support other tectonic models for the origin of granitl~-gneiss
domes can be recast to support a diapiric origino Whereas there
may be an indirect link between diapiric granite doming and
regional tectonic events, the two are independent and diapirism
may occur during either shortening or extensional events.
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GEOQuíMICA DE NEFELlNA SIENITOS E FONOLlTOS DO COMPLEXO ALCALINO
DE POÇOS DE CALDAS, MG/SP, BRASIL

Artur Deodato Alves; Johann Hans Daniel Schorscher
IGc-USP arturrr@hotmail.com; IGc-USP hascho@usp.br-

o Complexo Alcalino mesozóico de Poços de Caldas locali-
za-se na parte W do Maciço de Guaxupé, borda E da Bacia do
Paraná, inserido na junção das províncias alcalinas mesozóicas
com carbonatitos associados da Serra do Mar e Alto Paranaíba.
Considerado o maior complexo alcalino da América Latina e
um dos maiores do mundo, apresenta forma subcircular com
diâmetro médio de -32 km e extensão superficial de -800 km2.

Fonolitos (FO) e nefelina sienitos (NS) são as rochas predo-
minantes, variando de miasquíticos levemente peralumínicos à
mais raramente agpaíticos com eudialita fortemente peralcali-
nos. Além dos FO e NS, ocorrem também, ankaratritos, rochas
vulcanoclásticas diversas, raros carbonatitos, diabásios, diques
de biotita lamprofiros e rochas sedimentares areníticas. Estudos
geoquímicos de elementos maiores, traço e terras raras (ETR),
concentrados nos NS e FO miasquíticos e agpaíticos, mostra-
ram analogias e diferenças significativas em sua composição,
retratando tendências evolutivas conjuntas e específicas.

Os NS e FO são rochas intermediárias com teores de Si02
de 52-55%, AlP3 de 18-21% e álcalis totais (Kp+Nap) de
14-17%. O CaO normalmente está presente em concentrações
abaixo de 2%. Ti02, MnO e MgO ocorrem em quantidades infe-
riores a 1%. Os teores de Fe203T variam em função da quantida-
de modal de minerais máficos (principalmente aegirina-augita)
das rochas. Entre os NS, os tipos miasquíticos são os mais co-
muns e apresentam composições químicas mais homogêneas e
próximas dos FO regionais. Nos NS agpaíticos, os elementos
maiores mostram contrastes significativos, sendo altos os teores
de Fep3T e Na20 nos lujauritos mesocráticos como conseqüên-
cia da presença expressiva de piroxênios aegirínicos; já as vari-
edades leucocráticas (chibinitos) apresentam até 12% de ~O e

5% de Nap concentrados principalmente nos fe spatos alcali-
nos e nefelinas.

Espectros multielementares de elementos tr o normaliza-
dos em relação ao manto primordial exibem pa ões similares
de enriquecimento progressivo em direção às ro as mais dife-
renciadas peralcalinas e enriquecimentos máxi s nos lujauri-
tos e demais NS agpaíticos mesocráticos. i

Os espectros de ETR normalizados em relaç ao condrito-
Cl mostram padrões de fracionamento distintos' separando as
rochas analisadas em dois grupos. Os NS e FO reg nais miasquí-
ticos apresentam padrões de ET~ similares en si, retilíneo-
descendentes dos ETR leves aos ETR pesados m anomalias
notáveis e razão La/L~ -1,6 e ET~o, de 367 a 9 ppm. Todos
os NS agpaíticos, alguns miasquíticos transiciona para agpaíti-
cos (dos arredores do Morro do Ferro) e vários di es de FO tar-
dios, mostram espectros de ETR levemente conv xos, com ten-
dências de enriquecimento dos ETR pesados em r 'ação aos ETR
intermediários. Para essas rochas, as razões Dy/L 'são próximas
ou menores que I, as razões LafrbN apresentam va res entre 32 e
99 e os teores de ET~ot variam de 197 a 1941 pp , .

A análise das rochas nefelínicas (FO e NS) d .IPoçosde Cal-
das mostrou íntima relação da composição quími com a evolu-
ção mineralógica e petrográfica. Conforme magm s alcalinos in-
termediários de composição homogênea cristaliza m, deram ori-
gem inicialmente, a rochas miasquíticas predom antes, e tam-
bém, volumes menores de líquidos residuais tardi s e finais, for-
temente peralcalinos (agpaíticos) mais enriqueci s em elemen-
tos traço e ETR. Estes elementos concentraram-s nas fases mi-
nerais máficas e agpaíticas. Anomalias de Eu não pcorreram, in-
dicando o não-envolvimento de plagioclásio ness ,sprocessos.

IDADES DAS ROCHAS ALCALINAS DO LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO: A ILHA DOS ÚZIOS

FR. Alves; C.B. Gomes
Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, Brasil

Mais de duzentas determinações geocronológicas KJAr de
rochas alcalinas do Brasil sudeste existiam em 1990 (Ulbrich et
aI., 1991), sendo que, na década seguinte, outras mais foram
adicionadas.

A intrusão sienítica da Ilha dos Búzios, cortada por diques
litologicamente variados, foi investigada por Alves (1997) e os
resultados KIAr obtidos são aqui comparados aos já disponíveis
para os demais corpos alcalinos do litoral norte de São Paulo (Ilha
de Vitória, Ilha de São Sebastião e Ilha do Monte de Trigo).

Os seis resultados KI Ar para Búzios forneceram uma idade
média de 81,2:1:3,8 Ma, sendo que cinco deles se referem a bio-
ti ta (81,3:1:2,6 Ma).

Os valores médios para São Sebastião (onze determinações,
sendo seis em biotita), Vitória (seis, cinco em biotita) e Monte
de Trigo (quatro, três em biotita) são, respectivamente: 82,8:1:4,0
e 83,9:1:4,4 Ma; 83,3:1:1,6 e 81,8:1:2,1 Ma; e 83,2:1:3,0 e 81,7 Ma.
Geológica e geocronologicamente, pode-se admitir a simulta-
neidade dos eventos e integrar os dados existentes, disso resul-
tando no valor médio de 82,6:1:3,4 para as quatro ocorrências.

É importante observar que valores KI Ar muito discrepantes,
em geral vinculados a fatores diversos (tais como: datação em
rocha total; teores de ~O na biotita muito baixos, corresponden-
do a <80% do ideal; concentrações de Ar atmosférico superiores
a 60%; ou erros finais elevados, >5%), foram descartados.

Cabe ainda lembrar que Ulbrich et aI. (1991) reavaliaram as
idades KI Ar então disponíveis para as rochas magmáticas meso-
zóicas, tendo distinguido quatro cronogrupos: 133, 108,84 e 70-
62 Ma. Para a faixa litorânea São Paulo-Rio de Janeiro, somente

estão representados os valores correspondentes aol grupos de 133
Ma (Formação Serra Geral) e 84 Ma (rochas alca nas).

Análises Rb/Sr, duplicadas, em quatro amos as de Búzios
levaram a idades conflitantes, conforme se utiliz todos ou al-
guns dos resultados (oito ao todo), obtendo-se valres desde 76,0
até 94,0 Ma. Admitida a idade média KJAr acim (82,6 Ma), as
razões iniciais 87Srj86Srcalculadas mostram-se acei

.veis: 0,70502
para os sienitos e 0,70476 e 0,70465 para os diqu s máficos.

Idades Rb/Sr discordantes foram obtidas por utr05 autores:
101,4 Ma (sienitos da Ilha de Vitória) e 116 Ma ( mprófiros do
litoral), com Ri, respectivamente, de 0,7049 e O 055. A idade
de 84 Ma para as rochas da Ilha de São Sebas ão resulta em
razões iniciais de Sr de 0,7053 e 0,70507 para o sienitos, e de
0,70462e 0,70433para os diquesmáficos.A co

.
pilaçãode in-

formações para as rochas alcalinas silicáticas eoluídas da re-
gião sudeste do país restringe os valores mais fr üentes ao in-
tervalo de 0,7045 a 0,7065. .

ALVES, F.R. (1997) Contribuição ao conhe'imento geoló-
gico e petrológico das rochas alcalinas da Ilha s Búzios, SP.
Tese de Doutoramento, IG-USP, São Paulo, 274

MORBIDELLI, L.; GOMES, C.B.; BEC ALUVA, L.;
BROTZU, P.; CONTE, A.M.; RUBERTI, E. e T VERSA, G.
(1995) Mineralogical, petrological and geoche cal aspects of
alkaline and alkaline-carbonatite associations fr Brazil. Ear-
th-Sci. Rev., 39:135-168.

ULBRICH,H.H.G.J.; GARDA,G.M.; ULBRI , M.C. (1991)
Avaliação das idades KIAr dos maciços a1calinos,ldoBrasil Sul-
Oriental e Paraguai Oriental. BoI. IG-USP,Pub. Es ecial,9:87-91.
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QUíMICA MINERAL DE PEROVSKITA EM KAMAFUGITOS E KIMBERLlTOS

DA PRovíNCIA íGNEA DO ALTO PARANAíBA

A.L.N. Arauj ;, J.c. Gaspar2; s.E. Sichel
I Lagemar/U 'F,Av. Litorânea s/no. 4°.Andar, Gragoatá, Niterói RJ 24210-340
2.Instituto dei eociências, Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Brasília DF 70910-900

I .
A Provín

.
ia Ignea do Alto Paranaíba, localizada na porção

sudoeste do e tado de Minas Gerais e sul do Estado de Goiás, é
constituída p kimberlitos, kamafugitos e carbonatitos (Gibson
et aI. 1995; aujo et a!. 2001). O detalhamento mineralógico
dos kimberlit s e kamafugitos da província vem despertando
aspectos imp antes na distinção dos grupos de rochas encon-
trados na áre e, também, na caracterização da composição mi-
neralógica de ochas da série kamafugítica (Araujo 2000; Arau-
jo et aI. 200q Gaspar et aI. 2001).

A perovs
.
ta ocorre freqüentemente na matriz de kamafugi-

tos e kimberli os. Além disso, é observada como mineral de in-
clusão em cli piroxênio e flogopita. A perovskita nas intrusões
analisadas é ca no membro final CaTi03 (CaO entre 35,43 e
37,89 % de so e TiOz entre 53,23 e 56,45% em peso). Os
conteúdos de TR são relativamente baixos variando entre 1,36-
5,00% em pe . Os conteúdos de srO variam entre 0-1,17% em
peso e NbP3 entre 0,80 e 0,21% em peso. A perovskita dos
kamafugitos kimberlitos é enriquecida em ETRL, sendo que,
nos kimberlit s, em comparação com os kamafugitos, o enri-
quecimento é ais acentuado.

O interva de variação composicional da perovskita dos
kimberlitos d Província Ígnea do Alto Paranaíba assemelha-se
ao observado as demais ocorrências de kimberlitos no Brasil e
no mundo. A omposição de perovskita em kamafugitos ainda

I

R. G Azzone.rd
(/)

Instituto de

não é bem definida. No Brasil, perovskita em kamafugitos da
província de Santo Antônio da Barra (GO) e da Formação Mata
da Corda (MG) mostram conteúdos mais elevados de CaO
(37,80-40,55; Sgarbi 1998).

As composições de perovskita em kamafugitos e kimberli-
tos, no sistema perovskita-Ioparita-tausonita, são diferentes das
composições de perovskita em lamproítos e orangeítos. Pero-
vskita em lamproítos e orangeítos mostram elevados conteúdos
de CeP3 e srO e conteúdos mais baixos de CaO (MitcheIl 1995).
Dessa forma, a composição da perovskita, aliada a dos demais
minerais, pode ser útil no reconhecimento de rochas alcalinas
com constituição mineralógica relativamente próxima como kim-
berlitos, kamafugitos, lamproítos e orangeítos.
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INTRUSÃO PÂNTANO: KAMAFUGITO, ORANGEíTO OU KIMBELlTO?

E. Ruberti (/);
D.P. Svisero (/);

F.R Alves
(I)

eociências, Universidade de São Paulo, Brazil.

Pertencen à Província Alcalina Alto Paranaíba (80-90Ma),
a intrusão Pân no localiza-se aproximadamente 43 km a leste da
cidade de Cor mandeI e 32 km W-NW de Patos de Minas, estado
de Minas Ge~ s. A estrutura tem forma sigmoidal, ocupando área
de cerca de 15 a (70Ox250m).O centro do corpo forma um mon-
tículo de cerc de 25m de altura relativamente às suas margens.
Todos os aflo entos de rocha fresca ocorrem na meia porção
leste da intrus , de onde são provenientes as amostras que foram
estudadas. Os studos petrográficos (análises macroscópicas, mi-
croscópicas) e e química mineral (microssonda eletrônica) apon-
tam para cIass ficação litológica até então controversa. O tipo de
classificação otada representa a conjunção de fatores modais,
texturais e qu' icos, com comparação com dados da literatura,
sendo denomi ada classificação genética.

As rocha da intrusão são caracterizadas pela presença de
megacristais macrocristais envoltos em matriz ineqüigranular
desde muito na à fina, com estrutura predominantemente ve-
nulada. Tais v. nulações ocorrem de forma variável, sendo mais
intensas em d terminadas regiões e mais espassadas e até des-
contínuas em utras. A granulometria varia de submilimétrica
na matriz (O,q mm) até centimétrica (I ,5cm) nos megacristais
(às vezes co até 3cm). Os minerais principais são olivina,
monticellita, ogopita, perovskita, opacos (série magnésiocro-
mita-ulvospin lio-magnetita) e diopsídio.

Os mega 'stais são predominantemente de olivina, repre-
sentando mai de 5% em volume. Macrocristais de flogopita,
perovskita e o acos também estão presentes. A matriz compõe-
se de associaç o mineral variável na concentração dos constitu-
intes, permiti o uma caracterização em: (I) dominada por mi-
crocristais de onticellita e olivina; (2) com elevada concentra-
ção relativa d microcristais de perovskita e opacos, e com mon-
ticellita e oli na ainda em grandes proporções; (3) cristais da

matriz envoltos por flogopita poiquilítica; e localmente, (4) com
elevada concentração de diopsídio, além dos demais minerais
existentes.

Seguindo as recomendações da IUGS, as rochas da intrusão
Pântano não podem ser kamafugitos, pois essas são rochas for-
temente insaturadas em sílica, com presença de fóides e piroxê-
nio como minerais principais. Os resultados coligidos mostram
que a intrusão Pântano possui, para muitas fases minerais, com-
posições químicas compatíveis tanto a kimberlitos quanto a oran-
geítos. É o caso de olivina, flogopita, diopsídio e opacos estuda-
dos. As maiores diferenças químicas e texturais dizem respeito
à monticellita, que não ocorre em orangeítos, e à perovskita que
possui concentração muito reduzida de ETR (valores máximos
de 0,023 a.f.u. de Ce; 0,009 a.f.u de La e 0,010 a.f.u. de Nd),
típica de kimberlitos. Além disso, apresenta maiores concentra-
ções (%vol.) e dimensões dos cristais da ordem de 5-10 vezes
em comparação com orangeítos. Assim, atribui-se à Intrusão
Pântano uma afinidade kimberlítica.

As rochas kimberlíticas de fácies hipoabissal, se formam
pela cristalização de magma rico em voláteis. Exibem texturas
ígneas e apresentam os efeitos da diferenciação magmática. Frag-
mentos e texturas piroclásticas são ausentes, diferentemente do
que ocorre com as demais fácies, sendo portanto compatíveis
com os padrões apresentados pela intrusão Pântano. Estabele-
ceu-se correlações da intrusão Pântano com a fácies hipoabissal
de kimberlitos reconhecidos na literatura, e estes possuem mui-
tas características semelhantes, inclusive venulação tardia. As-
sim, para as rochas da Intrusão Pântano sugere-se a seguinte
classificação: kimberlito hipoabissal megacristalino venulado.

"Working towards precision in nomenclatural problems is not
simply play for bureaucratic minds but, on the contrary, it is suita-
ble exerci se which ~hould lead ambiguous communication."
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CARACTERIZAÇÃO LlTOQuíMICA DO NEFELlNA SIENITO BREJINHO -
NORDESTE DO PIAuí I NOROESTE DO CEARÁ

Rita de Cássia de Oliveira Barbosa', Paulo Sérgio de Sousa Gorayeb, Ronaldo Lima Lemos, e Candido Augusto Ve so Moura
Centro de Geociências - UFPA
1 Curso de Pós-graduação em Geologia e Geoquímica
obarbosa@amazon.com.br, gorayebp@ufpa.br, rlemos@ufpa.br, c_moura@ufpa.br

o Nefelina Sienito Brejinho (NSB) descoberto por Go-
rayeb e Abreu (1997) caracteriza um plúton tipicamente al-
calino localizado no noroeste da Província Borborema, na
fronteira entre os estados do Piauí e Ceará, a aproximada-
mente 60 km a sudeste da cidade de Parnaíba.

Estudos preliminares neste plúton (Gorayeb e Abreu
1997, Barbosa et aI. 2001), forneceram informações acerca
da cartografia do corpo, petrografia e tectônica, e mais re-
centemente da idade do NSB. Trata-se de um corpo alonga-
do na direção NNE-SSW com dimensões de 16 km de com-
primento por 8 km de largura, intrusivo em gnaisses do
Complexo Granja. A estruturação interna do NSB é marca-
da por acamadamento magmático com destacada textura
traquitóide definida pela orientação de álcali-fe1dspatos pla-
cóides, piroxênios e anfibólios alcalinos, biotita e titanita.
Levantamentos cartográficos associados à petrografia per-
mitiram individualizar três fácies petrográficas principais,
denominadas: Piroxênio Microclina Sienito, Piroxênio Ne-
fe1ina Sienito e Leucosienitos. O conteúdo mineralógico é
representado essencialmente por microclina, nefelina, ae-

girina-augita, biotita, arfvedsonita, riebeckit e titanita, e
acessoriamente por apatita, opacos e fluorita. studos geo-
cronológicos Rb-Sr em rocha total realizados o Laborató-
rio de Geologia Isotópica da UFPA - Pará-Is, forneceram
idade de 545:1: 11 Ma com razão i icial Sr87/
Sr86=0,7l73:1:0,0002 e MSWD= 1,32.

Os estudos litoquímicos, realizados em 1 amostras do
NSB, indicam teores elevados de álcalis (10. .17 %), com
baixa razão NaiKP (Nap < 2 %, KP 7 - 1 %), valores

variáveis de CaO (0,56 - 11 %), MgO (0,23 - %) e AlP3

(12-20 %) devido a variação modal de min rais máficos
nas rochas do corpo (malignitos, mela-sienit , leucosieni-
tos). Os teores de Si02 variam entre 50 - 60 o e em geral
apresenta baixos teores de ferro e manganês demais ele-
mentos.

O NSB constitui um plúton raro na Provín a Borborema
estabelecido no início do Paleozóico, caracteriz ndo um mag-
matismo peralcalino. A sua colocação está r lacionada ao
evento distensivo de implantação do sistema d horsts e gra-
bens do noroeste do Ceará.

THE CENOZOIC THOLEIITIC DYKE SWARM OF THE CABO FRIO PENINSULA (SE BRAZ. ):
PETROGENESIS AND REGIONAL SIGNIFICANCE

L. Bennio', P. Brotzu', M. D 'Antonio', G. Feraud2, C.B. Gomes3, A. Marzofi4, L. Mel/uso', L. Morbídelli5, V. Morra' C. Rapaille'
e E. Ruberte
I Dipartimento di Scienze del/a Terra, Università Federico I/, Italy
2 Geosciences Azur, Université de Nice, Sophia Antipolis, France
3 Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, Brazil
4 Deperlementde Mineralogie,Universitéde Geneve,Switzerland
5Dipartimento di Scienze del/a Terra, Università Ia Sapienza, Roma, Italy

The present work deals with 4°ArP9Ar age determinati-
ons, chemical and isotopic data ofthe tholeiitic dyke swarm
cropping out at the Arraial do Cabo peninsula, at the eastern

end of the Rio de Janeiro coastline. New 40Arp9Ar age mea-

surements indicate for this dyke swarm an age of about 55
Ma ago, which is similar to that shown by the K-rich alkaline
dykes and plugs also found in the peninsula. Two tholeiitic
types belonging to the low-Ti series have been recognized.

One type is basaltic in chemistry and has re1ative1y low Zr/
Nb (av. 8.9:1:1.8), nearly flat mantle-normalized incompati-
ble element patterns, relative1y low initial 87Sr/86Sr(0.70434-
0.70426) and high eNd(55)(+2.3 to+3.8). These dykes stron-
gly resemble enriched mid-ocean ridge basalts (E-MORB).

The second type is formed by basaltic andesites, with higher

Zr/Nb ratios (av. 12.7:1:2.1), negative Nb an alies in the
mantle-normalized patterns, higher initial 87Sr 6Sr (0.70548-
0.70613) and lower eNd(55) (-1.8 to -2.2). Ch ical and iso-
topic data exclude that the two magma types re comagma-
tic, or related to each other via crustal contami ation proces-
ses. Also, the dykes do not have any chemical !'milarity with
the Mesozoic Santos-Rio dykes (which have h gh- Ti affinity
and higher concentration of incompatible e ments). The
magma types have some chemical features s ared with the
Esmeralda basalts ofthe Paraná-Etendeka pro ince. The ge-
nesis ofthe Cabo Frio tholeiites is likely assoc.ated with rift-
re1ated me1ting of large1y depleted asthenos

.
heric mantle,

with no trace of the enriched component see . in the mafic,
K-rich alkaline magmas ofthe Serra do Mar

.
ovince.
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PE ROGENESIS OF THE LATE CRETACEOUS ALKALlNE COMPLEX OF MORRO SÃO JOÃO
(SOUTHEASTERN BRAZIL)
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di Scienze del/a Terra, Università di Napoli Federico I!, Napoli, Italy
eociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil
di Scienze del/a Terra, Università di Roma 'La Sapienza', Roma, Ita(v

The alkal e complex ofMorro São João belongs to the Cre-
taceous-Eoce e Serra do Mar Province, that is distributed along
the southeast Brazilian coastline. This alkaline province, com-
prising severa plutonic complexes and a widespride dyke swarm,
has potassic mity and rock-types showing large variation in
the Si02 satu tion. The intrusion ofMorro São João crops out
in the Preca rian gneissic basement at the eastern end of the
Rio de Janeir coastline.

It consist dominantly ofmalignites, nepheline syenites and
alkali syenite , sometimes pseudoleucite-bearing. Clinopyroxe-
nites, shonki tes and gabbros occur subordinately and are meso-
to orthocum ates in texture with whole-rock composition and
mineral che istry suggesting cristallization from a relatively
evolved batc of magma, likely of phonotephritic nature.

Most of e malignite and nepheline syenite samples may
represent ma a-crystal mixture and only a few ofthem repre-
sent approxi ate liquid composition; alkali syenites are instead
clearly cumu tic rocks. 87Sr/86Srinitial values for ali the recog-
nized lithoty s cover a narrow range (0.70480-0.70550) indi-
cating their d rivation from a single batch of liquid.

Field evi ence demonstrate that malignites and nepheline
syenites are 'netrated by thin dykes of phonotephritic to pho-

nolitic composition. These dykes have paragenesis, mineral che-
mistry, geochemical and isotopic data strictly similar to those
given by the massive analogues and therephore they can be re-
garded as the magmatic liquid filling the complex. Mass balan-

ce calculations indicate the feasibility of deriving phonolitic
material from the presumed parenta I phonotephritic magma by
the removal of mineral phases, which are similar in composition
to those found in the cumulitic melanocratic basic rocks. Thus,
the most reasonable petrogenetical hypothesis for the Morro São
João complex suggests the intrusion in a shallow magmatic cham-
ber of a liquid of phonotephritic composition which differentia-
ted in situ producing magma of more evolved composition and
also a relative cumulitic counterpart variably enriched in tra-
pped liquids.

The strong compositional and isotopical analogy presented
by the alkaline occurrences of the Serra do Mar Province point

to a formation by injection into high-Ievel chambers ofmagma
pulses genetically related to a common source. Diffen:nt mel-
ting depth may be responsible by the large variation recognized

in the silica saturation. The potassic affinity and the initial 87Sr/
86Srratios suggest an enriched lithospheric mantle as the proba-

ble source for that magmatism.

ODALlTA-SIENITOS AZUIS DA PRovíNCIA ALCALINA DO SUL DO ESTADO DA BAHIA:
ASPECTOS LlTOGEOQuíMICOS

Mônica Prin hein da Cunhal.2, Maria de Lourdes da Silva Rosa3.2, Herbet Conceição2, Moacyr Moura Marinho4.2, Rita Cunha
Leal Meneze ' , Karla Olindina Pacheco de Medeiros2 e Aglaia t. Brandão2

1. Curso de 's-Graduação em Geoquímica e Meio Ambiente. 2. Grupo de Petrologia Aplicada à Pesquisa Mineral (GPA)-
IGEO - UFB ,Rua Caetano Moura, 123. CEP: 40210-340, Salvador-Bahia. 3. Pesquisadora DCR-CNPq (Processo: 301392/
00-5). 4. Co anhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM).

A existê ia de sienitos de cor azul é bem conhecida na
região sul do I stado da Bahia e estão intimamente associadas
às várias das i'ntrusões sieníticas neoproterozóicas. Estes cor-
pos alcalinos iforam identificados na década de 60 e nos anos
70 iniciou-se exploração dos sienitos azuis como rocha orna-
mental, con cida comercialmente sob as denominações de
Azul-Bahia Granito-Azul. Neste trabalho são apresentados
e discutidos s aspectos geológicos, petrográficos e dados li-
togeoquímic s de dois sítios mineralizados em sienito-azullo-
calizados no aciço Rio Pardo e no Complexo Alcalino Flo-
resta Azul. s sodalita-sienitos de cor azul ocorrem nos cor-
pos alcalino como pequenas expressões, geralmente inferio-
res a 3 km2,e com distribuição aleatória. Estas ocorrências
estão sempr ' associadas a nefelina-sienitos, sob a forma de
lentes ou bo sões e cujos contatos com as rochas sieníticas
encaixantes o gradacionais e marcados pelo aumento da gra-
nulação. Nes as regiões é freqüente o aparecimento de pegma-
titos alcalin (tawíticos) e aglomerados de mega-cristais de
biotita junta ente com aegirina, titanita, carbonato e fluorita.
As observaç ,es microscópicas em rochas dos sítios estudados
revelaram q a sodalita cristaliza-se substituindo inicialmen-
te a nefelina , posteriormente, os cristais de feldspato alcali-
no e de albit Os cristais de sodalita são anédricos, têm tama-
nhos varíáve (desde O,I até 6 em) e exibem cor em diferentes
tons de azul. processo de substituição nos nefelina-sienitos

evolui gerando sodalita-sienitos e sodalititos. Os dados lito-
geoquímicos destes sienitos revelam uma evolução marcada
pelo aumento de AIP3' Nap e CI que chegam a atingir valo-
res de 26%, 16% e 5% respectivamente, sendo acompanhado
da diminuição progressiva do Si02 (de 60% até 46%) e dos
outros elementos maiores, indicando a existência de um me-
tassomatismo que progride no sentido da sodalitização da ro-
cha.

°
comportamento dos elementos-traço (Ba, Sr, Nb, Y, Zr,

ETR) seguem a mesma tendência evolucional observada pelos
elementos maiores. Os produtos do metassomatismo nos dois
sítios estudados são semelhantes, apontam para que ambos os
fluidos sodalitizantes tenham composições próximas. A natu-
reza deste fluido pode ser avaliada considerando-se o seu pro-
duto principal: sodalita. Ante a este fato, ele necessita ser for-
temente super-saturado em Na, AI e Cl. Comparando-se os es-
pectros dos ETR dos nefelina-sienitos encaixantes com aque-
les obtidos dos sodalita-sienitos e sodalititos observa-se a di-
minuição dos ETR preservando aproximadamente a mesma
razão [La!Yb]N' indicando que os valores dos Kds (fluido/ro-
cha) para os ETR foram constantes. Este fenômeno limita-se
unicamente ao interior dos corpos. Esta evidência é por nos
interpretada como sendo um processo de auto-metassomatis-
mo ligado aos estágios finais da diferenciação dos magmas
fonolíticos nestes corpos alcalinos. [Contribuição n° 126 do
GPA. Apoios: CNPq (Processo: 53369/01-9) e CBPM].
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ANÁLISES DE TRAÇOS DE FISSÃO EM APATITAS EM DOIS CORPOS ALCALINOS
DA ILHA DE SÃO SEBASTIÃO (SP).

D. F Godoy. *; PC Hackspacher';, J.C Hadler Neto.y;, L.F.B Ribeiro. *;, S Guedesy;, C.A S.Telloy;, M.C.S Siqueir . *; F
Codazzi. *
*DPMIIGCE - UNESPIRio Claro
yIFGW/DRCC- UNICAMPICampinas

Pretc~nde-sereconstruir em caráter preliminar, o processo
de exumação de dois corpos (stocks) alcalinos situados na par-
te leste I~nordeste da Ilha de São Sebastião (Ilha Bela), com
uso da metodologia de traços de fissão em apatitas. O objetivo
é de sugerir processos evolutivos dos corpos alcalinos e sua
relação GOmo alinhamento magmático de Cabo Frio e Falha
de Santos. Geologicamente é constituida por Gnaisses do em-
basamento cristalino, rochas alcalinas, diques básicos e sedi-
mentos recentes.

Foram estudadas as rochas alcalinas situadas em 4 corpos
principais, com associações sieníticas, estas denominam-se de
Perequê, Morro do Mirante, Morro de Castelhanos e corpo das
Canas, situadas a oeste, sudeste, central e noroeste da ilha res-
pectivamente. Estas estão associadas indiretamente com o ali-
nhamentoalcalinode CaboFrio e ao enxamede diquesda Ser-
ra do Mar

Foram datadas pelo método de traços de fissão uma amos-
tra em cada um dos corpos alcalinos, sendo eles os corpos de
Perequê e de Canas ou Armação (LF - 5c e LF -8 respectiva-
mente). Os resultados foram associados com datações relati-
vas da t(:ctônica, efetuadas através da análise de paleotensões.
As datações obtidas indicam idades corrigi das em torno de 42,5
+- 10 Ma para a LF-5c (Corpo de Perequê - Lujaurito); e.49,0

+-16 Ma para a LF-8 (Ponta das Canas - Magne ita carbonati-
to), indicando soerguimento posterior ao magm ismo no Ter-
ciário Inferior (em torno de 65 Ma), referente a ofase de rea-
tivação daplataforma Sul Americana. Os regies de tensões
obtidos para as rochas do embasamento próxi s aos corpos
possuem orientação do tensor compressivo NW e o de exten-
são para NE. Três direções de juntas foram enc tradas na ro-
cha encaixante, obedecendo a direções subverti is NW e NE,
e uma subordinadamente NW. Estas famílias p em estar as-
sociadas às falhas encontradas na área, tardias intrusão des-
tes corpos.

Os resultados encontrados permitem concl r que o soer-
guimento dos corpos pode estar relacionado aos pisódios tec-
tônicos bem marcados no Eoceno/Oligoceno em da a costa da
Sudeste brasileira. Alguns episódios equivalente .á foram rela-
tados em diversas áreas adjacentes, tais como formação da
Bacia de Volta Redonda, a intrusão de rochas vu ânicas na de-
pressão da Guanabara e a subsidência da Bacia d Santos e pro-
nunciado soerguimento da Serra do Mar.

Agradecimentos: Ao suporte financeiro par
de campo da FAPESP (Temático 00/03960-5) e
00-0) e a bolsa de Iniciação Científica de GODOY,
95-4).
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GEOQuíMICA DOS KAMAFUGITOS DA REGIÃO DE ÁGUAS EMENDADAS, GOIÁS.

Tereza C. Junqueira-Brod, Elisa Soares Rocha Barbosa, José Car/os Gaspar, e José Affonso Brod.

Universidade de Brasília, Instituto de Geociências, Campus Universitário, 70.910-900 - Brasília - DF

A reativação de antigas falhas na borda norte da Bacia do
Paraná ocasionou a ascensão de magmas alcalinos no Cretáceo
Superior, dando origem às rochas vulcânicas e sub-vulcânicas
da Província Alcalina do Sul de Goiás. Na região de Águas Emen-
dadas ocorrem importantes exposições de rochas da Província,
algumas portadoras de kalsilita, com afinidade geoquímica com
kamafugitos. Amostras desta região foram analisadas por Fluo-
rescência de Raios-X e ICP/AES, para determinação de elemen-
tos maiores, traços e terras raras.

Os kamafugitos de Águas Emendadas têm Nap + KP
variando de 2,52 a 6,52 %, mas a razão Kp/Nap varia de
0,27 a 1,79, portanto mais baixa do que a esperada para ro-
chas ultrapotássicas (Kp/Nap >2). Isto resulta da mobili-
zação d,~sódio e/ou potássio em eventos hidrotermais duran-
te ou após o vulcanismo. O intervalo de variação do MgO é
relativamente restrito e indica composição primitiva para a
maioria das amostras, o que é consistente com a presença de
fenocristais de olivina. As amostras analisadas são ricas em
CaO (1 t,6 a 15,0%) e MgO (14,4 a 9,8 %), e pobres em SiOz
(36,6 a 42,5%) e AIP3 (8,06 a 9,57%), características típicas
de kamafugitos. Sua afinidade geoquimica com esta série fica
evidentl~ em diagramas discriminantes de elementos maiores
e traços.

Em diagramas de variação com MgO/(MgO+FeO) elemen-
tos compatíveis como Cr e Ni apresentam um comportamento
praticamente linear, sugerindo cristalização contínua de cromita

as atividades
Pq(464173/
. F. (522386/

e olivina ao longo do espectro composicional ana isado. Alguns
elementos, como CaO, TiOz, Sr, e V parecem guir mais de
uma linha de evolução para o mesmo valor de Mg (MgO+FeO),
o que sugere evolução complexa, possivelmen envolvendo
mistura de magmas ou imiscibilidade de líquido O comporta-
mento errático de elementos relativamente mais óveis, como
o Ba e o Rb, com a razão MgO/(MgO+FeO) es á relacionado
com alteração hidrotermal subsequente à form ão destas ro-
chas.

Os padrões de ETR são fortemente fraciona os, enriqueci-
dos em terras raras leves ecom razão (Ce/Yb)N até 44. Dia-
gramas multielementares mostram fortes anom lias negativas
de Rb e K. O extremo enriquecimento em eleme os incompatí-
veis chega a 1000 vezes o teor condritico para ele entos de alto
potencial iônico, como o Nb.

Conclui-se que as rochas estudadas são enqu dradas no do-
mínio dos kamafugitos. Os magmas originais fo gerados por
fusão parcial de uma fonte mantélica enriquecid em elementos
incompativeis. As anomalias negativas de Rb e em diagramas
multielementares podem estar relacionadas à ret ção de flogo-
pita na área fonte mantélica, enquanto a ausênci de anomalias
negativas de Nb descarta a possibilidade de int ração da área
fonte com material derivado de zonas de subduc o. O compor-
tamento dos elementos compatíveis Ni e Cr e diagramas de
variação sugere cristalização fracionada de olivi a e cromita na
câmara magmática.
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QU MICA MINERAL DE PIROXÊNIOS NOS KAMAFUGITOS DE ÁGUAS EMENDADAS, GOIÁS
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Na região e Águas Emendadas, sul do estado de Goiás ocor-
re uma import nte associação vulcânica kamafugítica, cujas ro-
chas contêm d psídio rico em TiOl. Amostras com abundantes
fenocristais fo 31msubmetidas a redução granulométrica, sepa-
ração magnéti a e depuração manual sob lupa binocular para
obtenção de u concentrado de grãos de piroxênio, analisado
por microsson eletrônica (WDS), no Instituto de Geociências
da Universida e de Brasília.

°
piroxê o pertence à série diopsídio-hedenbergita {Ca

(Mg, Fe)[Sip ]) e apresenta composição semelhante ao diopsí-
dio das rocha de Santo Antônio da Barra (GO), possuindo os
mesmos valor s elevados de Ti em relação à fórmula ideal.

As correia ões obtidas indicam que o Ti está incorporado ao
sítio octaédric MI do piroxênio, segundo uma das alternativas
abaixo:

(VI)Ti4++ 2 (AP+,Fe3+) =
2(1V)Si4++ (V])(Mg,Fel+)

2(VI)Fe3+
=

VI)Fel+ + (VI)Ti4+
(I)

(2)

Para o piroxênio com excesso de TiOl (> 2,50%), a en-
trada deste elemento na estrutura é controlada pela substi-
tuição acoplada de Si por (AI, Fe3+), no sítio tetraédrico, e
de Ti por (Mg, Fel+), no sítio octaédrico Ml (eq. I). Para o
piroxênio com baixos valores de TiOl « 2,50%) a substi-
tuição predominante parece ser Fe3+por Ti + Fe2+no sítio
Ml (eq. 2).

°
envolvimento de membros finais sódicos é subordinado,

representando pouco menos de 10% do total da compensação
de Fe3+e Ti octaédricos. As correlações entre elementos indi-
cam que ambas reações abaixo ocorrem:

2Na + Ti = 2Ca + (Mg,Fel+) (3)
Na + Fe3+= Ca + (Mg, Fe2+) (4)

°
limite cristaloquímico de 2,5 % TiOl observado c:ntre as

reações (1) e (2) será investigado em maior detalhe, por outras
técnicas e métodos.

INVERSÃO NA ORDEM DE CRISTALIZAÇÃO, DOS MINERAIS, EM MAICURU

Ronaldo Lima emosJ; Jasé Carlos Gaspar
lDepta. Geaq 'mica e Petrolagia - CG - UFPa; 2Depto. Mineralagia e Petralagia - IG - UnB

°
Compl o de Maicuru está situado na porção leste do

Cráton Amaz - ico, no limite das províncias Amazônia Central
e Maroni-Itac unas. Cerca de 94 a 98 % do complexo é consti-
tuído por clino iroxenitos alcalinos (natureza kamafugítica) que,
por sua vez, s de duas variedades.

°
tipo mais freqüente con-

siste em um c nopiroxenito a diopsídio (Cptd), com coloração
preta ou cinz (por vezes, com tonalidades esverdeadas), exi-
bindo uma gra ulação variando de média a muito grossa e cons-
tituído, predo inantemente, por esta variedade de clinopiroxê-
nio. Os minera acessórios mais freqüentes são: perovskita (duas
gerações); tita omagnetita; titanita; flogopita. Outros minerais
que aparecem orno traços são: apatita; anfibólio; carbonatos;
sulfetos (calc irita e pirita); melanita; nefelina (rara).

°
outro

tipo de c1inop' oxenito alcalino aqui denominado de c1inopiro-
xenito a diops io sódico (Cptds)ocorre nos bordos do comple-
xo. Este c1ino iroxenito tem uma coloração verde, granulação
de fina a médi e é formado, dominantemente, por esta varieda-
de de c1inopir ênio e, em menor proporção, pela titanita. A bi-
otita, perovsk ta (duas gerações), titanomagnetita, anfibólio,
apatita, sulfet s (calcopirita e pirita), nefelina, anortoc1ásio e
carbonatos sã os outros minerais acessórios que, à exceção do
último, pode aparecer, por vezes, em grandes proporções nes-
sa rocha. Os c rbonatos, cancrinita e zeólitas podem ser obser-
vados como 1 nerais secundários tanto no Cptd, quanto no Cp-
td,

Cada um, esses dois tipos de c1inopiroxenitos, é formado
por uma série e stocks (ou lentes), que por seu turno são corta-
dos por um gr nde numero de diques, também, de c1inopiroxe-
nitos alcalino do mesmo tipo dos stacks (ou lentes), os quais
eles cortam. A ns daqueles corpos são "diques múltiplos" (su-
cessivas injeç s). Esses clinopiroxenitos exibem texturas indi-
cativas de cris alização, rápida e in situ, a partir de um magma

kamafugítico com moderado a alto sub-resftiamento. Um outro
aspecto bastante interessante nessas rochas, principalmente nos
Cptd, é a inversão na ordem de cristalização dos minerais nos
clinopiroxenitos que ocorrem como stacks (ou lentes), em rela-
ção àqueles que são diques. Nos stocks (ou lentes) o c1inopiro-
xênio é o primeiro mineral a cristalizar-se, com a perovskita,
seguida da titanomagnetita, cristalizando bem posteriormente.
Já nos diques, a cristalização inicia-se com a titanomagnetita,
logo seguida pela perovskita, com o c1inopiroxênio começando
a cristalizar-se mais tarde.

Entre os diferentes mecanismos existentes na literatura, ca-
pazes de provocar mudanças na ordem de cristalização dos mi-
nerais, aquele que melhor poderia explicar a inversão nalordem
de cristalização em Maicuru seria o modo como os voláteis (COl)
são liberados do magma kamafugítico nos dois tipos de corpos
de c1inopiroxenitos. Esse magma, por ser pobre em Si e AI, tem
um grau de polimerização bastante baixo.

°
COl entra no mag-

ma kamafugítico polimerizado-o, contudo, quando esse:volátil
sai do sistema, esse magma é despolimerizado. Nos diques, de-
vido à sua pequena dimensão, o COl tende a sair rapidamente
do sistema (sistema aberto de desgasificação), levando o mag-
ma a uma rápida despolimerização, que tende a inibir a nuc1ea-
ção do c1inopiroxênio (estruturas mais complexas) e fal~ilitara
nuc1eação dos óxidos (estruturas mais simples). Nos stocks (ou
lentes), em conseqüência de sua maior dimensão, a saída do COl
do sistema não se dá de maneira tão rápida como nos diques.
Embora a desgasificação neste tipo de corpo não seja aide um
sistema fechado, já que ocorreria a saída periódica de voláteis
(COl, Hp, etc.) do sistema (sistema misto de desgasificação).
A nuc1eação nos stocks teria início em um magma kamafugítico
ainda bastante polimerizado, o que propiciaria a nuc1eação do
c1inopiroxênio.
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o MAGMATISMO KAMAFUGíTICO EM MAICURU E SEU AMBIENTE TECTÔNICO

Ronaldo Lima Lemos'; Jose Carlos Gaspar
'Depto. Geoquimica e Petrologia - CG - UFPa; 2Depto. Mineralogia e Petrologia -IG - UnB

o Complexo de Maicuru está localizado no Cráton Ama-
zônico, no limite das províncias Amazônia Central e Maro-
ni-ltacaiunas e às proximidades da Bacia Paleozóica do Ama-
zonas. Esse complexo acha-se encaixado em granitos e gnais-
ses dessas províncias.

Os dados de sondagem, petrográficos, químicos (mine-
rais e rochas) e geocronológicos revelaram que o complexo é
constituído, predominantemente, de clinopiroxenitos alcali-
nos (natureza kamafugítica) de idade Pré-cambriana superi-
or (612 Ma). Mostraram, também, que pequenos corpos de
carbonatitos e foscoritos, este último de ocorrência bem mais
restrita, cortam esses clinopiroxenitos, principalmente na
porção central do complexo, assim como os transformam
metassomaticamente, às proximidades de seus contatos.

Foi possível definir a presença, em Maicuru, de duas vari-
edades de clinopiroxenitos alcalinos. Um dos tipos denomina-
do de clinopiroxenito a diopsídio (Cptd), mais abundante, apre-
senta uma granulação variando entre média e muito grossa. O
outro tipo, designado de clinopiroxenito a diopsídio sódico

(Cpt<is)'aparece nos bordos do complexo, exibindo uma gra-
nulação de fina a média. Este último clinopiroxenito pode ocor-
rer, por vezes, associado com sienito. Ambos clinopiroxenitos
alcalinos, em realidade, são constituídos por uma série de cor-
pos, com formas não bem definidas, cortados por um grande
número de diques, também de clinopiroxenito alcalino, do
mesmo tipo dos corpos que eles cortam. Os testemunhos de
sondagE:mnão permitiram saber se os corpos, acima referidos,
consistem de: 1) múltiplas intrusões (stocks) que ascenderam
através de alguns condutos (um próximo ao outro); 2) múlti-
plas injl~ções através de um mesmo conduto, com cristaliza-
ção a partir dos bordos do conduto, formando uma série de
lentes ,e corpos concêntricos. Todos esses clinopiroxenitos
exibem texturas indicativas de cristalização rápida e in situ a

partir de magmas com moderado a alto sub-res iamento.
O Complexo de Maicuru está situado na nterseção da

Falha Barreirinha com uma zona de franqueza a crosta con-
tinental (geosutura), situada no limite das pro íncias Ama-
zônia Central e Maroni-ltacaiunas. A falha B rreirinha faz
parte do Sistema de Faturamento larí-Falsino o qual corta
uma grande extensão do Cráton Amazônico. ssas antigas
zonas de fraquezas serviram como uma espéc e de conduto
para a periódica ascensão de magmas alcalino ltramáficos.

A tectônica distensiva, que atuou no Cráto Amazônico,
no final do Proterozóico, foi importante não só ara gerar, no
manto superior, o magma kamafugítico por fusã parcial (des-
compressão), como também em manter abert as zonas de
franqueza, por onde esse magma ascendeu. ssa tectônica
foi, igualmente, responsável pelo rifteamen o do Cráton
Amazônico, a partir do qual evoluiu a Bacia d Rio Amazo-
nas. A atuação da tectônica distensiva propici u a ascensão
(alta velocidade) de magmas kamafugíticos at avés da cros-
ta, que por sua vez cristalizaram rapidamente em conseqü-
ência da perda de voláteis (motivada por uma sca mudan-
ça na velocidade de ascensão do magma) e/o temperatura,
formando assim as diversas intrusões (ou inje es) em Mai-
curu.

A idade do magmatismo kamafugítico em aicuru (612
Ma), corresponde ao magmatismo que ocorr no final do
evento termotectônico Brasiliano, que vem se o identifica-
do em várias regiões do país. A presença de m corpo de
piroxenito alcalino (Piroxenito Cuminá), rec berto discor-
dantemente pelos sedimentos da Bacia do A azonas, bem
como as recentemente descritas ocorrências d rochas de fi-
liação alcalino-ultramáfica potássica em M te Alegre e
Medicilândia, sugerem que o magmatismo alc ino-ultramá-
fico na Amazônia foi mais abrangente do que e conhecia.

MISTURA DE MAGMAS EM ROCHAS ALCALINAS SUBVULCÂNICAS DE FERNANDO DE NO ONHA:
EVIDÊNCIAS TEXTURAIS E DE QUFMLCA MINERAL

Rosana Peporine Lopes' & Mabel Norma Costas Ulbrich2 l-UNESC, 2-Instituto de Geociencias, USP

Processos de mistura de vários tipos (mixing elou co-
mingling Sparks & Marshall, 1986, J. Vulcanol. Geother.Res
29,99-124) SOlOcomuns nas rochas alcalinas de ilhas oceani-
casoAs rochas híbridas resultantes preservam evidencias tex-
turais (bandamento, enclaves) e mineralógicas (reabsorções
desequiltbrio qufmico) que não podem ser explicadas par
processos de diferenciagao magmática.

A maioria das rochas subvulcânicas de Femando de No-
ronha possui xenólitos esparsos de rochas gabricas a mon-
zodiorfticas nao expostas no terreno. Xenocristais de clino-
piroxenio, principalmente núcleos verdes ricos em Fe, Na e
Mn sic comuns nas rochas mfificas da sdrie sódica da For-
maçãod:'emédios (basanitos, tefritos, lamprófiros) Em al-
guns fonólitos porfiríticas aparecem xenocristais de olivi-
na, com coroa de reação, e de diopsfdio com valores de
mg# = t 0,90, além de enclaves de nefelina sienito. Nestes

casos, os processos de hibridagao se manifest m pela reab-
sorção dos minerais e/ou por reações locali das entre os
liquidos magmáticas e os materiais incorpor os.

Evidências de mistura de magmas afetam mbém a tex-
tura e composição dos minerais essenciais da rochas. Elas
foram reconhecidas em rochas classifieadas c mo traquian-
desitos basdlticos, pertencentes a sdrie potfiss a da Forma-
ção Remédios, que inclui álcali basaltos, tra iandesitos e
traquitos.

Os traquiandesitos basálticos ocorrem ca p diques nas
rochas piroclásticas da Enseada da Caieira e formam dais
pequenos plugs na Bafa do Sueste, encaixados em fonólitos.
Sao rochas porfirfticas com 4-13% de fenocri tais (com atd
1,5 mm de diâmetro), as vezes formando glo 'rulos, de an-
fibólio, clinopiroxenio, plagioclásio e magneti a titanifera, e
escassos cristais idiomórficos isolados de feld atóide total-
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mente altera o, em matriz com textura traquftica, com mais
de 40% de Idspato, 10-20% de clinopiroxenio, t 10% de
magnetita ti nifera, 1-5% de anfibólio e apatita como mine-
ral acessóri imersos em base vftrea alterada (5-155'0).

Nessas r chas, a kaersutita ocorre coma fenocristais su-
bidiomórfic s, com inclusões de apatita, junto a grãos rea-
bsorvidos as ociados a magnetita titanifera. Os cristais (mg#

= 0,580,62) presentam tanto zoneamento normal como in-
verso e, em Iguns casos, possuem uma borda continua de
diopsfdio ti nifero (mg# = t 0,68). Os prismas de diops-
fdio titanifi o fenocristalino (mg# = 0,67-0,78) tambdm
mostram zo eamento varifivel: oscilatório, normal e inver-

clásios fenocristalinos, escassos e tabulares,
bsorvidos e As vezes fraturados; sao de labra-

dorita com fraco zoneamento ora normal ora inverso.
Observam se também alguns microfenocristais em seções
retangulares até quadráticas com textura em pem:ira, que
apenas conservam uma Tina borda continua de fe:ldspato.
Os feldspatos da matriz variam em rochas de corpos dife-
rentes. Em alguns deles encontra-se andesina e anortoclfi-
sio (com até 2°15 de BaO), enquanto que outros possuem
apenas sanidina.

Em geral todas as fases mineralógicas dos traquiandesi-
tos basálticos registram desequilfbrio tanto textura I coma
compositional que somente pode ser explicado em função de
mistura de magmas, possivelmente de composição basálfca
e traquiandesitica on traquftica.

Financiamento FAPESP, Processo 97111497-9.

EOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF CRETACEOUS SILlCIC ROCKS FROM URUGUAY

M. Lustrino. . Morbidelli, Gomes C.E., L. Mel/uso, E. Ruberti e c.c.G. Tassinari

During rly Cretaceous, a strong volcanic activity made
up ofbasalti (s.1.) and rhyolitic (s.l.) rocks occurred in sou-
them Urug y along the border of the Paranà Basin. Here
major and t ce element as well as Sr-Nd isotopic analyses
for the silici rocks are discussed. The mineral paragenesis
of the silici rocks is essentially anhydrous and is represen-
ted by plagi clase, alkali feldspar, quartz, iron oxides :I:cli-
nopyroxene, whereas that ofbasic samples consists ofplagi-
oclase (An 85-45%), clinopyroxene and, rarely, olivine.
Alkali felds ars of the silicic rocks are sanidine, whose or-
thoclase con ent ranges from 60 to 30%. Clinopyroxenes are
essentiallya gites (W04zEn45Fs)Jto W038Enlls47)' The Uru-
guayan silic rocks can be classified as: rhyodacite, alkali
rhyolite and uartz latite; the rarer basic rocks are hawaiite
and olivine oleiite. With respect to the similar Paraná sili-
cic lithologi s they have a higher silica content. When plot-
ted on a pri tive mantle-normalized multielemental diagram,
the silicic sa pies show negative anomalies at Eu, Sr, Nb, P,
Ti and, som times, at Ba, which can be related to fractional
crystallizati n. The olivine tholeiite (Mariscala area) shows
negative an alies at Th, K and Ti, positive anomaly at Ba
and is enric d in LREE, the trace element concentration re-
semble a pa em similar to OIBs. The silicic rocks of diffe-
rent localiti can be distinguished on the basis of interele-
mental ratio (e.g., LILE/HFSE) such as Ti/Zr, Nb/Y, K/Ti
and Rb/Nb. he possibility of an origin from fractional crys-
tallization l' cess (in closed system) starting from a basaltic
parenta I me has been tested considering the Mariscala oli-
vine tholeiit . For the major element the passage from basalt
to rhyolite i possible after removal of about 86% of a gab-
broic cumul te (l'I + 01 + cpx + mt + il). However, such a
model cann produce the trace element concentration of si-
licic rocks. n particular, the HFSE (Nb, P, Hf) content of
rhyolites is I wer than those ofthe calculated liquid, where-
as Rb and K re higher. Better results are obtained proposing
a two-stage odel: a first step is fractionation with evolution
from basalt t quartz latite and then from quartz lati te to rhyo-

lite. However, also in this case, the LILE content is higher
and the HFSE and HREE concentrations are lower in the
rhyolites than in the calculated liquids. The hypothf:sis whi-
ch takes into account the origin from partial melting from
basaltic (or granulitic) lithologies has been tested conside-
ring the composition of experimentalliquids obtained star-
ting from basic (basaltic to granulitic) compositions. A com-
parison with experimental melts has shown that the Uru-
guayan rocks have KP and FeO toa high and Alz'D3' CaO
and NazO toa low to be considered the product of anatexis of
any basic source. As latter possibility an origin rdated to
AFC processes has been tested. As parentalliquids has been
chosen the olivine tholeiite of Mariscala, whereas as crustal
contaminant has been chosen a Proterozoic granite from
Amazonas Craton. Trace element and isotopic evidences su-
ggest that the combination of assimilation + fractionaI crys-
tallization is the most viable process in order to explain the
genesis ofthe volcanic rocks ofthe Arequita formation. The
highest LILE and HFSE concentration in quartz latites com-
pared to rhyolites speak for the absence of genetic relati-
onships between these two rock groups. Open system pro-
cesses are suggested also by the radiogenic Sr and unradio-
ganic Nd isotopic ratios of the Uruguayan rhyolites. Alkali
rhyolites and quartz latites from Rio Salamanca and Arequi-
ta show the lowest 87Srj86Sr(down to 0.70904) and the 10-
west 143Nd/I44Nd(down to 0.511891) among the Uruguayan
rocks. On the other hand, samples from Serra Sao Miguel
and Lascano plot on a Sr-Nd isotopic space along a line in
the enriched quadrant, with 87Sr/86Srranging from 0.71227
to 0.72391 and 143Nd/144Ndfrom 0.512287 to 0.511945. The
olivine tholeiite from Mariscala show less radiogenic Sr and
more radiogenic Nd. It is possible to propose a mechanism
of fractional crystallization coupled with assimilation of crus-
tal material which could be upper crust in the case of Serra
Sao Miguel and Lascano (samples shifted towards more ra-
diogenic Sr) and lower crust for Rio Salamanca and Arequita
(samples with the lowest 87Sr/86Sr).

540



THE CRETACEOUS IGNEOUS COMPLEX OF MARISCALA (SE URUGUAY)

M. LustrinoJ, L. MorbidelliJ, C.B. Gomes2, L. Melluso3, E. Ruberti2 e c.c.G. Tassinarj2

'Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Roma 'La Sapienza', Roma, ltaly

2lnstituto de Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil

3Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Napoli Federico /I, Napoli, ltaly

Th~ Cretaceous (-130 Ma) igneous complex ofMariscala com-
prises volcanic and plutonic rocks and a subvolcanic dyke swarm.
The intrusive rock -types mainly consist of syenites with or without
quartz, quartz monzonites and alkali feldspar granites. The volca-
nic suite and the dykes are represented by quartz latites and alkali
feldspar rhyolites and subordinately by trachytes and dacites.

Th,e intrusive suite is hypodiomorphic in texture and less com-
monly allotriomorphic, displaying large to mega-crystals of per-
thitic and sometimes pecilitic alkali feldspar; granophyric texture
is also frequent. Tonalites and quartz monzonites are texturely
inequigranular, sometimes glomeroporphyritic with subhedral to
anhedral sieved plagioclase crystals showing reaction rims. In-
terstitial mineraIs are quartz, rare plagioclase, amphibole, clino-
pyroxene, chloritized biotite, apatite, zircon and opaques.

Trachytes and alkali feldspar rhyolites are holo- to hypo-
crystalline, porphyritic in texture and contain alkali feldspar and
quartz as phenocrysts; the groundmass phases include quartz,
alkali feldspar, chloritized biotite, apatite, opaques and rare am-
phibok. Quartz latites and dacites are porphyritic to glomero-
porphiritic rocks with sieved euhedral to anhedral plagioclase
crystals; sometimes the mineral is pecilitic due to the presence
of opaques and clinopyroxene. Groundmass constituents are al-
most the same above.

Geochemically, ali the plutonic and many volcanic rocks are
peralkaline to metaluminous; alkali feldspar rhyolites are peralu-

assic character.
I the rock-types
ible trace ele-
Nd, and posi-
ites and alkali

minous. On the whole the rock-types present a p
Mantle-normalized multielemental plots for

display fractionated concentration of incomp
ments, with negative anomalies of Sr, Ti, Nb a
tive peaks of Rb and Pb; also of Ba for the sy
feldspar granites.

Two liquid lines of descent have been indicat for both pluto-
nic and volcanic rocks on the basis of major ele ent abundance:
tonalite/dacite -? quartz monzonitellatite -? granite yolite -? alkali
feldspar granite/rhyolite and syenite/trachyte -? q artz syenite/tra-
chyte. The syenite -? quartz syenite (and the volc ic counterpart)
sequence is characterized by lower SiOz, CaO an PPs and higher

Fep3 and Nap proportions in relation to the fi st liquid line at
comparable D.I. numbers. AIso based on the trace lement distribu-
tion it is possible to distinguish the two evolution trends, having
the syenite -? quartz syenite series lower Sr and a and higher Zr,
Nb and Y contents at comparable D.I. numbers.

Sr and Nd isotopic ratios are different for the o groups, with
the syenite -?quartz syenite containing low 87Srj86

130values (down

to 0.70454) relatively to the dacite -?alkali feldsp rrhyolite series.
In particular, the extremely high 87Srf86Sr130(0.748 8) measured for
the alkali feldspar rhyolites is indicative of crust involvement in
their genesis. An active role of continental crust the genesis of
the alkali feldspar rhyolites is also suggested by e unradiogenic
'43Ndll44Nd'30 isotopic ratio (0.511704).

ASPECTOS GEOLÓGICOS E PETROGRÁFICOS DAS ROCHAS ALCALINAS NEOPROTEROZ ICAS DA
REGIÃO DE POTIRAGUÁ

Karla Olindina Pacheco de Medeirosl,2; Maria de Lourdes da Silva Rosaz,3; Herbet Conceiçãoz; Moacyr Moura M
Femandes de Jesusz e Rita Menezes LeaJl,2
I. Bolsista IC/CNPq/UFBA; 2. Grupo de Petrologia Aplicada à Pesquisa Mineral (GPA) - CPGG - IGEO - UF ; 3. Pesquisa-

dora DCR - CNPq (Processo: 301392/00-5);
4. Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM)

As rochas alcalinas neoproterozóicas da região de Potiraguá
fazem parte da Província Alcalina do Sul do Estado da Bahia (PA-
SEBA) e encontram-se distribuídas em seis ocorrências próximas
a sede deste município: Fazenda Alvorada (ao sul), Rio Pardo (a
centro-leste), fazendas Dois Irmãos e Hiassu (a norte), Surpresa
(a nordeste) e Serra das Araras (ao centro). Estes corpos alcalinos
encontram-se encaixados em rochas granulíticas, gnáissico-mig-
matíticas e anortosíticas arqueano-paleoproterozóicas. As intru-
sões das fazendas Alvorada, Dois Irmãos, Hiassu e Surpresa são
stocks elipsoidais que variam entre 5 e 15 kmz, enquanto que os
maciços de Rio Pardo e Serra das Araras são alongados segundo a
direção NW -SE e têm uma áreas de 46 kmz e 220 kmz, respectiva-
mente. Os corpos que ocorrem sob a forma de stock e o Maciço
de Rio Pardo são semelhantes em termos litológicos e texturais,
sendo constituídos essencialmente por sodalita-nefelina-sienitos,
e de forma subordinada ocorrem anfibólio-nefelina-sienitos, so-
dalita-sienitos, cancrinita-sienitos e carbonato-nefelina-sienitos.

A nefelina tem cor banca e verde, é subédrica a anédrica, e exibe
comum ente grande volume de inclusões. Ela pode está parcial-
mente substituída por cancrinita, sodalita ou carbonato. Os mine-
rais máficos usuais são anfibólio sódico e biotita. Titanita, óxido
de FecTi, fluorita, aegirina e sulfetos são ocasionalmente presen-
tes. As ocorrências de sodalita-sienitos de cor azul, exploradas
com fins de rocha ornamental (Azul-Bahia), afloram de forma
esporádica nestes corpos como faixas ou bolsões, sendo abun-
dante no stock Fazenda Hiassu e 9a parte norte do maciço Rio
Pardo. Geralmente nos sítios mineralizados em sodalita azul as

rochas sieníticas encaixantes são ricas em grand s cristais de ne-
felina (até 8 cm) e apresentam textura pegmatític . O Maciço Ser-
ra das Araras é constituído essencialmente por si itos com quart-
zo, e de forma subordinada ocorrem sienitos co nefelina e gra-
nitos alcalinos. As rochas sieníticas com quartzo ão constituídas
por cristais subédricos de ortoclásio pertítico c ~as bordas exi-
bem feições de quebramento, gerando cristais édricos de mi-
croclina e albita. Os minerais máficos (biotita, a girina e óxidos)
apresentam-se reunidos juntamente com os crist is de apatita em
agregados. A aegirina substitui a biotita e ocorre bundantemente
como cristais aciculares nas clivagens do ortocl' io. Zircão, apa-
tita, titanita e allanita são os acessórios mais co ns. Os sienitos
com nefelina são constituídos por cristais subé icos de ortoclá-
sio pertítico dispostos em forma angular ou tri guIar, tendo os
minerais máficos (biotita, aegirina e anfibólio só ico) e a nefelina
ocupando os interstícios. Apatita, titanita, carb nato, óxidos de
Fe-Ti e cancrinita são os minerais acessórios. O granitos alcali-
nos ocorrem alojados no seio do Maciço Serra as Araras, têm
dois feldspatos (microclina e albita [f5% An]), xibem texturas
allotriomórficas, granulação fanerítica média e po suem como má-
ficos biotita e aegirina. As diferentes feições obs rvadas em cam-
po e ao microscópio petrográfico permitem co cluir que as ro-
chas alcalinas do município de Potiraguá repres ntam as últimas
manifestações magmáticas desta região, sendo ap nas afetadas por
reativação de falhas em regime rúptil e represen a expressão de
um magmatismo alcalino. [Esta pesquisa conta m os apoios da
CBPM e CNPq e corresponde a contribuição n° 1 9 do GPA].
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ITOGEOQuíMICA E IDADE Rb-Sr DO MACiÇO NEFELlNA-SIENíTICO DE ITARANTIM,

SUL DO ESTADO DA BAHIA.

Lima de Oliveira', Maria de Lourdes da Silva Rosa2, Herbet Conceiçã02, Moacyr Moura Marinh02, Mônica
Cunha2, Karla Olindina Pacheco de Medeiros3, Aglaia Trindade Branda03, Rifa Cunha Leal Menezes3, Lívia Lima
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Pq/PIBIC/UFBA; 4-Doutorado no Curso de Pós-Graduação em Geologia-UFBA.

°
Maciço efelina-Sienito de ltarantim (MSI), com cerca de

120 km2, tem forma de uma pêra e representa a expressão sul do
alinhamento d intrusões alcalinas neoproterozóicas na Bahia, no-
meada de Pro ncia Alcalinas do Sul do Estado da Bahia (pASE-
BA).

°
MSI d senvolve nas rochas gnáissico-migmatíticas arque-

anas-paleoprot rozóicas encaixantes uma auréola de fenitos com
até 3 km de e essura, onde litotipos diversos são sienitizados e
normalmente ntêm aegirina. Este maciço é essencialmente cons-
tituído por nefi ina-sienitos onde são abundantes estruturas de flu-
xo magmático os minerais máficos alcalinos (aegirina, aegirina-
augita e anfib io-Na), biotita e os minerais opacos ocorrem em
percentuais va 'ados. Em algumas rochas a nefelina pode atingir
até 30% do v ume. Sodalita, cancrinita e apatita também estão
presentes. A i de de cristalização do MSI, obtida pelo método Rb-
Sr, é de 727:!: O Ma (87Sr1"6Sr= 0,7031 :!: 0002, MSWD = 1,4).

Idades K-Ar o idas em minerais deste mesmo maciço forneceram
valores de 500 50 Ma, refletindo os efeitos da colisão Araçuaí. As
rochas do MSI presentam variáveis conteúdos de SiOz (36 - 65%),

AIP3 (15-22° ), Ti02 (0,5-1,9%), FeO (2-7%), Fe203 (1-4,6%),
CaO (0,4-4,8° , MgO (0,4-8%), Nap (3-9,6%) e ~O (2-6,4%).
Elas posiciona -se no diagrama TAS nos campos correspondentes

Antônio Edso
Olindina Pac
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a nefelinitos, nefelina-dioritos, nefelina-monzonitos, predominan-
do os termos nefelina-sieníticos. Apresentam razões Na2OII<~

°
entre

0,9-1,5, FeOIFep3 entre 0,5 e 4 e o índice agpaítico está compre-
endido entre 0,8 e 1,0. Em diagramas Si02-óxidos as amostras do
MSI descrevem uma evolução curva sugestiva de cristalização fra-
cionada. Os altos conteúdos em ppm de Nb (até 210), Y(até 126),
Zr(até 1255), Ba (até 5670), Sr(até 2408), F (até 1100), Ta (até 34),
Hf (até 33) e Cl (até 5000) são compatíveis com o caráter alcalino
anorogênico do MSI. Os conteúdos dos ETR são variáveis
(60<SETR<280 ppm) sendo caracterizados por razões [LaNb]N
variando de 31 até 180 e anomalias em Eu compreendidas entre 1 e
2.

°
MSI destaca-se entre as intrusões alcalinas da PASEBA pelo

seu caráter fortemente subsaturado e pela ausência de termos graní-
ticos, presentes nas outras intrusões e sugestivos de contaminação
crusta!. Os dados obtidos para o MSI vêm reforçar que o magmatis-
mo PASEBA reflete a expressão de atividade anorogênica instala-
da em ambiência rift a cerca de 200 Ma antes do clímax da oroge-
nia brasiliana (»550 Ma) no Sul do Estado da Bahia. Esta é a contri-
buição n° 121 do GPA e contou com o apoio do CNPq (Procs. nO'
462916/00 e 479509/01-8) e da Companhia Baiana de Pesquisa
Mineral - CPBM.

GEOLOGIA E PETROGRAFIA DO MACiÇO NEFELlNA-SIENíTICO DE ITARANTIM,
SUL DO ESTADO DA BAHIA.

Lima de Oliveira', Maria de Lourdes da Silva Rosa2, Herbet Conceiçã02, Moacyr Moura Marinh02, Karla

co de Medeiros3, Aglaia Trindade Branda03, Rita Cunha Leal Menezes3, Lívia Lima de Oliveira4 e Adriana
'xot04.
Curso de Pós-Graduação em Geologia-UFBA; 2-Grupo de Petrologia Aplicada à Pesquisa Mineral/UFBA; 3-
Pq/PIBIC/UFBA; 4-Doutorado no Curso de Pós-Graduação em Geologia-UFBA.

°
Maciço ienítico de ltarantim (MSI) tem área aproximada

de 120 km2,fo ato que lembra uma pêra e localiza-se no sul do
Estado da Bah' em município homônimo.

°
MSI foi inicialmente

identificado e 1974 e, posteriormente cartografado na escala de
1:50.000, em 76, visando identificar mineralizações potenciais
de Nb e Zr. A lmente desenvolvem-se no MSI estudos petrográ-
ficos, litogeoq 'micos e de pesquisa para minerais industriais e ro-
chas omamen is. Neste trabalho serão apresentados e discutidos
os dados geoló icos e petrográficos do MSI.

°
eixo maior do MSI,

orientado SW- E, coincide com o alinhamento dos corpos alcali-
nos neoproter óicos do Sul da Bahia. Ele é intrusivo em rochas
gnáissico-mi atíticas de idade arqueano-paleoproterozóica. As
foliações regio ais em alguns locais parecem acomodar-se à forma
do MSI, enqua to que em outros locais são por ele truncadas. Cer-
ca de 35% da rea do MSI correspondem a fenitos que o envelo-
pam de forma .

rregular e que gradam progressivamente para os
metamorfitos o transformados. Em vários afloramentos as estru-
turas metamó cas presentes são observadas, mas ao exame mi-
croscópico co tata-se que os metamorfitos foram sienitizados e
apresentam ae irina. As transformações metassomaticas são bem
mais expressi s nos grandes xenólitos (até 2 km) localizados no
seio do MSI, de se desenvolvem "camadas" de anfibólio-Na e
glomeros com orma variada e que reúnem anfibólio-Na, aegirina,
biotita e carb ato. Todas essas transformações metassomáticas
evidenciam a queza de fluidos do magma de ltarantim. No MSI

dominam nefelina-sienitos, aonde a nefelina chega a representar
30% do volume. Estas rochas têm textura grossa, cor marrom escu-
ra, sendo fteqüentemente observado o alinhamento magmático dos
prismas (I -6 cm) de feldspatos alcalinos. As litologias sieniticas do
MSI apresentam contatos gradacionais, sendo raramente limitado
por falhas. Os diferentes tipos de sienitos que constituem o MSI
apresentam a mesma mineralogia diferenciando-se uns dos outros
essencialmente devido aos percentuais de nefelina e minerais máfi-
cos alcalinos (aegirina-augita, aegirina e anfibólio-Na), biotita e
apatita. Cancrinita e carbonato associam-se a desestabilização da
nefelina e a sodalita (macroscopicamente azul ou branca) se limita
a regiões restritas. Os cristais de aegirina formaram-se tardiamente
e ocorrem normalmente como iTanjas de cor verde intenso nos cris-
tais de anfibólio-Na ou circundando a biotita. Diques de pegmatitos
alcalinos parecem ser mais iTeqüentes na região mediana do MSI e
os diques básicos cortam este mesmo corpo de forma aleatória. No
centro do MSI concentram-se os sienitos mais ricos em nefelina,
sugerindo o sentido da diferenciação deste magrna: A reunião dos
diferentes dados geológicos e petrográficos apontam para que as
rochas do MSI representem o produto da cristalização iTacionada
in situ de um magma natureza fonolítico fortemente saturado em
fluidos, representando a única intrusão alcalina do sul do Estado da
Bahia desta natureza. Esta é a contribuição n°. 120 do GPA I~contou
com o apoio do CNPq (Procs. nO'.462916/00 e 479509/01-8) e da
Companhia Baiana de Pesquisa Mineral-CBPM.
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COMPLEXO ALCALINO NEOPROTEROZÓICO DE FLORESTA AZUL:
EXEMPLO DE UMA INTRUSÃO COMPOSTA NO SUL DA BAHIA.

Lívia Lima de Oliveira1.2 , Maria de Lourdes da Silva Rosa3,2,Herbet Conceiçãol.2, Moacyr Moura Marinho4,2, Adriana meida de
Peixotol.2, Antônio Edson Lima de Oliveiral.2, Mônica Pringsheim da Cunha2, Aglaia Trindade Brandao2, Vilton Fema de Jesusu,
], Curso de Pós-Graduação em Geologia - UFBA, 2, Grupo de Petrologia Aplicada à Pesquisa Mineral, 3, PesqUl adora DCR-
CNPq, 4, Companhia Baiana de Pesquisa Mineral

No Sul do Estado da Bahia ocorrem cerca de 20 maciços
alcalinos brasilianos de formas e tamanhos variados, que são
intrusivos em rochas granulíticas, atribuídas ao arqueano-pale-
oproterozóico do Cinturão de Itabuna, sendo estas intrusões al-
calinas reunidas sob a denominação de Província Alcalina do
Sul do Estado da Bahia (PASEBA). O Complexo Alcalino Flo-
resta Azul (CAFA) representa uma destas intrusões e localiza-
se na região norte da PASEBA.

O CAF A é um edifício plutônico que aflora por 100
km2 e tem sua estruturação controlada por um conjunto de
falhas com orientação NE-SW. Este complexo é constituí-
do de duas intrusões distintas (sienítica e granítica) que
reúne três pulsos magmáticos (sienítico, granítico e diorí-
tico) contemporâneos e com idades Pb-Pb em monozircão
de 690 Ma.

A intrusão granítica, situada na porção NE do complexo,
representa aproximadamente 60% da área CAFA e está em con-
tato com falha com a intrusão sienítica. Neste granito tem-se a
presença de abundantes enclaves dioríticos que representam cerca
de 10 a 15% dos afloramentos visitados, podendo localmente
chegar a até 40%. Estes enclaves dioríticos exibem formas di-

versas e mostram-se normalmente alinhados pelo uxo magmá-
tico. As rochas graníticas têm como minerais m ficos biotita c
aegirina. Os elevados conteúdos de Y, Zr e Nb esentes tanto
nos granitos quanto nos dioritos indicam, a na reza alcalina
destes magmas.

A intrusão sienítica é pobre em enclaves e si a-se na parte
sudeste do CAFA. Este corpo é constituído po sienitos com
quartzo e sienitos com feldspatóide e, em ambas s litologias os
máficos comuns são a biotita e aegirina e mais r ramente anfi-
bólio-Na. No seio desta intrusão existe um co de sodalita-
sienitos de cor azul. Os conteúdos de elementos aços, particu-
larmente Zr, Y, e Nb são elevados e compatíveis m a natureza
alcalina destas rochas.

Dados disponíveis até o momento para o CA
a formação deste corpo é resultado de intrusões
três magmas alcalinos distintos. Todavia, aprese
tência de litotipos saturados e sub-saturados em
tado como resultado de processo de contaminaçã
geração dos termos graníticos (Este trabalho re
tribuição n° 128 do GPA e conta com os apoios do
O1-8) e da CBPM).

indicam que
incrônicas de
ça e a coexls-

O2 é interpre-
crustal para a
esenta a con-

GEOLOGIA, PETROGRAFIA E LlTOGEOQuíMICA DO MACIÇO SIENíTICO NEOPROTEROZÓICO TABUNA,
REGIÃO SUL DA BAHIA

Adriana Almeida de Peixotol.2; Maria de Lourdes da Silva Rosa2.3;
Herbet Conceiçãol.2; Moacyr Moura Marinho2.4; Lívia Lima de Oliveiral.2;
Antônio Edson Lima de OliveiraJ.2; Vilton Fernandes de Jesus1.2
]- Curso de Pós-Graduação em Geologia - UFBA; 2- Grupo de Petrologia Aplicada à Pesquisa Mineral (GPA); 3 Pesquisador
DCR - CNPq; 4- Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM).

O Maciço Sienítico Itabuna (MSI), é conhecido desde 1975,
localiza-se na região sul do Estado da Bahia e representa a ex-
pressão do magmatismo alcalino neoproterozóico. Nessa mes-
ma regiiio ocorrem várias intrusões alcalinas distribuídas em uma
área de aproximadamente 8.000 km2 que se mostram organiza-
das segundo a direção NE-SW, desde a cidade de Itabuna (a
norte) até a cidade de Itarantim (mais a sul), conhecidas sob a
terminologia de Província Alcalina do Sul do Estado da Bahia
(PASEBA). Estudos estão sendo desenvolvidos no MSI através
de levantamentos bibliográficos, missões de campo, estudos
petrográficos, litogeoquímicos e geocronológicos de amostras
representativas desse corpo, objetivando caracterizar o mesmo
quanto a sua petrologia e gênese. Através de dados já obtidos
observa-se que o MSI é intrusivo em um embasamento granulí-
tico arqueano-paleoproterozóico, possuindo contatos essencial-
mente controlados por falhas. Sua natureza intrusiva,é caracte-
rizada pela presença de xenólitos do embasamento e pelas intru-
sões de diques alcalinos provenientes do MSI; e, as rochas alca-
linas são afetadas por cisalhamentos ligados a reativação de fa-
lhas correlacionadas à orogenia brasiliana. Com base na petro-
grafia observou-se a presença de variados tipos de rochas no
MSI, com predominância dos tipos sieníticos e ocorrendo, de
forma subordinada, dioritos, monzonitos, granitos alcalinos,
monzogabros e gabros. Os diques no MSI são dominantemente
basálticos, ocorrendo termos traquíticos e fonolíticos de forma
subordinada. Os nefelina-sienitos ocorrem como stocks no inte-

rior do MSI. Os minerais máficos alcalinos prese tes nas litolo-
gias intermediárias e félsicas são particularmente egirina-augi-
ta e aegirina. Os dados geocronológicos dispon veis mostram
que a idade de cristalização do MSI é de 660 9,8 Ma pelo
método Rb/Sr, e de 683 :!: 29 Ma pelo método K- r. Através dos
dados litogeoquímicos confirma-se a tipologia etrográfica e
revela ainda que o conteúdo em álcalis aumenta om a diferen-
ciação. Os conteúdos de Nb, Ti, Zr e ETR são co patíveis com
a natureza alcalina do maciço. As faciologias contradas no
MSI, evoluindo de termos básicos até félsicos dicam que o
controle da evolução deste magma é feito pela c talização fra-
cionada (gabro-sienito). Todavia, a existência de ochas satura-
das e sub-saturadas em Si02, pode indicar local nte assimila-
ção das rochas ricas em sílica do embasamento. or outro lado,
a existência de diques máficos dominantes apont para um mag-
ma parental máfico (basáltico ou hawaiítico) e/ a existência
de pulsos máficos posteriores. As relações entre , Na, AI e Si
permitem classificar as rochas do MSI como alc inas miasquí-
ticas potássicas e ocasionalmente sódicas. As rei ções entre al-
guns elementos-traço (p.ex. Rb, Y e Nb) indicam ue o magma-
tismo do MSI é compatível com um magmatism intra-placa de
regime geodinâmico anorogênico.

[Esta é a contribuição na 118 do GPA e conta

do CNPq (Proc. na 479509/01-8) e da Com
de Pesquisa Mineral).
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FEIÇÕ S QUíMICAS DE PEROVSKITAS EM KIMBERlITOS E KAMAFUGITOS DA PRovíNCIA ALCALINA

DO ALTO PARANAíBA (MG-GO)

E. Rubertil, . MorbidellP, c.s. Gomesl, L. MellusoJ, M. LlIStrinol, F.D 'AmelioJ e D.? Sviserol
IInstituto de Geociências, Universidade de São Paulo, Srazil
lDipartimen o di Scienze della Terra, Università La Sapienza, Roma, Itália
3Dipartimen o di Scienze della Terra, Università Federico lI, Napoli, Itália

A Provi ia Alcalina do Alto Paranaiba, localizada na região
centro-oeste o pais, constitui-se numa associação de ocorrências
vulcânicas e intrusivas do Cretáceo Superior, representada por
diatremas, p gs, lavas e tufos (rochas piroclásticas) associados à
Formação ta da Corda, e estruturas de porte maior (e.g. com-
plexo carbo titico de Araxá). Essas ocorrências são formadas de
litologias va adas, algumas delas tendo afinidade com kimberli-
tos, lamproít s, olivina melilititos ou kamafugitos.

A perov ita é um mineral ubiquo em grande parte desses
corpos. Sua mposição quimica complexa deve-se a distorções
da estrutura, ue permitem a entrada de inúmeros elementos nos
sítios catiôni os, e fazem com que a sua caracterização seja um
parâmetro i ortante no entendimento da petrologia dessas ro-
chas.

No prese te trabalho foram investigadas perovskitas de kim-
berlitos (Ind

.
á I, INI, e Três Ranchos, TR) e rochas kamafugi-

ticas (Santa osa, SR, e Pântano, PAN). Nelas, o mineral apare-
ce como co onente da matriz e mais raramente como microfe-
nocristal. E geral, forma grãos subedrais a euedrais individua-
lizados, frac a fortemente zonados, com as porções centrais
exibindo col ração marrom escura a quase preta e as bordas to-
nalidades ac tanhadas mais claras. Apenas nas rochas do PAN,
a perovskita abundante e apresenta-se na forma de microfeno-
cristal a grão iminuto e agregados envolvendo a olivina.

As análi s com microssonda (elementos maiores e meno-
res) e LAM-I P-MS (traços) revelaram uma composição que se
aproxima à fórmula ideal do componente molecular pero-
vskita (TiCa J)' com variações de 92 a 94% moi nas amostras

de INI, de 81 a 91% moi nas de TR, de 93 a 95% moi nas de SR
e de 93 a 96% moi nas de PAN. A estrutura é completada com
outros termos finais, geralmente < 8% moi, à exceção dos mine-
rais de TR que chegam a 19% moI. A característica marcante
dessas perovskitas reside na presença - respectivamente, para
as fases de IN I, TR, SR e PAN - de concentrações apreciáveis
de CeP3 (1,2-3,2; 4,0-8,0; 1,0-2,4 e 0,2-2,8%), Nb,03 (0,19-
0,35; 0,5-1,8; 0,17-0,37 e 0,2-0,4%), Nap (0,19-0,4; 1,0-2,3;
0,5-0,7 e 0,2-0,7%) e srO (0,4-0,65; 0,5-0,8; 0,4-0,95 e 0,25-
0,5%) e geralmente baixas de BaO (32-59; 87-2427; 39-1330 e
29-3798 ppm) e zrO (514-551; 349-2620; 250-1770 e 350-4600
ppm). As variações composicionais detectadas refletem um pa-
drão normal de zoneamento químico, onde se registra aumento
de CaO, Ti02, e srO e concomitante diminuição de REE e Nap,
do núcleo dos cristais, comumente mais escuros, em direção às
bordas, de tonalidade mais clara. Os principais componentes
moleculares envolvidos são a loparita (NaCeTi,06)' a latrappita
(Ca,NbFeO.) e a tausonita (Sr,Ti,06)' com os teores mais eleva-
dos encontrados nas perovskitas de TR.

As perovskitas evidenciam forte enriquecimento em LREE
(LaNbmódi.de INI, 1110; TR, 2392; SR, 514; PAN, 584), com
uma razão LaNb marcadamente mais elevada nos kimberlitos.
Esse fato sugere fracionamento de REE durante o processo de
cristalização. Por outro lado, as razões mais baixas nas pero-
vskitas dos kamafugitos seriam de caráter herdado, correlacio-
náveis às de seus magmas parentais. Vistas no conjunto, as vari-
ações químicas reconhecidas são limitadas e comparáveis às de
rochas congêneres da literatura.

NTO COMPLEXO EM CLlNOPIROXÊNIOS DE ROCHAS MÁFICAS ALCALINAS DA FORMAÇÃO
REMIDIOS DE FERNANDO DE NORONHA

i
Mabel Norm Costas Ulbrichl & Rosana Peporine Lopesl l-Instituto de Geociencias, USp, 2-UNESC

Diopsfdi (mg# 0,70-0,80) com 3,5-9,0% de A1203, 1,8-
4,0% de TiO, 0,5-0,9% de Na20, 0,1-0,3% de MnO e razoes
AV./AI" = 0,0 a 0,15 ocorrem como fenocristais e na matriz de
basanitos, tefi 'tos e da maioria dos monchiquitos que formam
parte do conj nto de diques máficos do evento eruptivo mais
antigo em Fe ando de Noronha. Os fenocristais de clinopiro-
xênio subdio; órficos variando entre 0,5 e 2 mm, sao de cur
castanha (TV 1=0,260,28), com bordas mais escuras que apre-
sentam razoe Ti/AI = 0,32-0,38, semelhantes às dos minerais
da matriz. O~ fenocristais possuim zoneamento variável con-
cêntrico osciI tório setorial), comumente nas mesmas lâminas
delgadas. A aioria deles se destaca opticamente por posuumr
núcleos verde ricos em Fe e Na e, em alguns casos Mn, mais ou
menus reabso idos. Em alguns basanitos foram também obser-
vados núcleo incolores. Feições morfológicas de alguns ndcle-
os, reconheci as em imagens de elét ons retroespalhados, per-
mitiram carac rizar os seguintes tipos:

1- núcleo verdes, quimicamente homogeneos, com contor-
no arredonda , as vezes fortemente reabsorvidos que, em con-
junto, mostra

I
as seguintes variagoes de composigao: mg# =

0,45-0,55, A I' 03 = 4,3-5,7%, Ti02 = 0,8-1,4%, Na20 = 1,5-
2,2%, MnO - 0,3-0,6%, AI"/AI v= 0,12-0,28 e Ti/AI = 0,12-
0,20;

2- núcleos verdes (raros) com contornos irregulares, em parte
angulosos, quimicamente parecidos aos anteriores, porém com
MnO = 2,0-4,0% e teores de AI203 de ate 6,5%, apresentando
razoes Alvl/AIIV = 0,30 a 0,45;

3- núcleos verdes com zoneamento normal, parcialmente
reabsorvidos, com as seguintes variações composicionais do
centro para as bordas: mg# = 0,69-0,57, AI203 = 4,5-7,0%, Ti02

= 1,7-3,3%, Na20 = 1,0-1,5%, MnO = 0,3-0,4%, Ti/AI = 0,20-
0,28. A razão AlnAJlv varia entre 0,05 e 0,14;

4- núcleos incolores (raros), com contorno serrilhado, com
variações qufmicas mfnimas nos núcleos individuais, apresen-
tando em conjunto os seguintes valores: mg# =:!: 0,84, A 1203 =

5-6% , Ti02 = 1,0-1,5% , Na20 = 0,990, Cr203 = 0,3-0,7%,
MnO = 0,09%, Aly-/ Aliv = 0,38-0,45, Ti/ AI= 0,12-0,15.

A presenga de nucleus de composigao quimica distinta, se-
parados por contatos abruptos das zonas de manto e borda dos
clinopiroxênios é comumente observada em rochas máficas al-
calinas c sua origem vem sendo discutida na literatura. A com-
posigao dos núcleos verdes certamente indica cristalizagao a
partir de liquidos mais evolufdos que aqueles que foollaram as
rochas hospedeiras. Os tipos I e 3, mais comuns, tem composi-
gao semelhante à dos fonólitos tetrifonólitos e traquitos de Fer-
nando de Noronha e devem representar fragmentos de rochas
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encaixantes incorporados (e reabsorvidos) nos magmasque de-
ram origem aos diques máficos. Já os nucleus verdesdo tipo 2 e
os diopsfdios cromfferos do tipo 4 apresentam teores mais ele-
vados de Alv,/Apv indicando que cristalizaram sob pressões mais
clevadas, a maiores profundidades. Por outro ]ado, a contorno
anguloso a serrilhado dos núcleos do tipo 4 parece indicar que

eles foram incorporados tardiamente como xeno ristais nos li-
quidos magmáticos nos quaffs já cristalizava clino uroxênio que,
a seguir, foi adicionado como borda externa desse xenocristais.
Observações similares foram registradas na liter ra (Fodor et
aI., 1995, Chem. Erde 55,133-148).

Financiamento FAPESP, Processo 97/11497-

CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA DE DIQUES DE LAMPRÓFIRO
NA PORÇÃO LESTE DO ESTADO DO PARANÁ

E.M. G, Vasconcellos I; J. C Biondi./; G.A. Vanzela 1

IDepartamento de Geologia - Universidade Federal do Paraná

Diques de lamprófiro de pequenas dimensões, ocorrem en-
caixados em granitos ou riolitos ou em mármores, ou ainda, em
carbonatitos no Estado do Paraná. Os diques são descritos em 5
localidades distintas: 1) Granito Anhangava (Borda do Campo,
município de Quatro Barras); 2) Formação Guaratubinha (mu-
nicípio de São José dos Pinhais); 3) Estrada Alexandra-Mati-
nhos (Paranaguá, PR 508), com um dique cortandoálcali-fe1ds-
pato granitos; 4) Mato Preto, dique encaixado em carbonatitos,
no qual as relações de contato não são definidas; 5) Campo
Magro, onde ocorre dique intensamente alterado encaixado em
mármon:s do Grupo Açungui, onde também não é possível defi-
nir as relações de contato. No Granito Anhangava os diques ocor-
rem na porção mais ao norte do corpo, cortando sienogranitos,
álca1i-feldspato granitos e sienitos. São rochas'de coloração cin-
za escuro e granulação muito fina, constituídas por piroxênio e
biotita ~:Jrmando uma fina matriz. Em lâmina delgada obser-
vam-se fenocristais de piroxênio subédrico a euédrico prismáti-
co ou hexagonal, em meio à matriz formada por feldspato alca-
lino ripiforme (sanidina), biotita e grande porcentagem de mi-
nerais opacos aciculares. Estruturas globulares com mica bran-
ca, óxidos de ferro, clorita, serpentina, opacos e argilominerais
são comuns, bem como pseudomorfos de fenocristais substituí-
dos por mica branca, clorita e opacos. Em algumas porções ob-
serva-se vidro na matriz das rochas. Os diques que ocorrem cor-
tando riolitos da Formação Guaratubinha são constituídos por
rochas de coloração verde escuro, de granulação muito fina, for-
madas por finos cristais de piroxênio e biotita e cristais milimé-
tricos de carbonato branco. Ao microscópio são descritos pseu-
domorfos de fenocristais euédricos hexagonais ou prismáticos,
substituídos por carbonatos ou por finas massas de micas bran-
cas, com raros núcleos preservados de piroxênio ou olivina. A

matriz é formada por biotita, piroxênio, feldspat alcalino. Es-
truturas globulares com carbonato, ou agregados e carbonato,
biotita, clorita, piroxênio e opacos são comuns. dique da es-
trada Alexandra-Matinhos é de coloração cinza e curo e granu-
lação variada de média em fenocristais de biotita a fina na ma-
triz constituída por piroxênios e biotita. Microsco icamente são
rochas com maior porcentagem de fenocristais e biotita, que
ocorre também na forma de microfenocristais e a matriz das
rochas. Piroxênio ocorre apenas como microfe cristais e na
matriz, composta ainda por feldspato alcalino e acos. As ro-
chas coletadas no carbonatito de Mato Preto sã cinza médio,
formadas por fenocristais centimétricos de biot a em meio à
matriz fina, composta por piroxênio e feldspatos alcalinos. Ao
microscópio são descritos grandes fenocristais d biotita, piro-
xênio, carbonato e olivina; microfenocristais de atita, egirina
e biotita, envolvidos por matriz constituída por c rbonato, opa-
cos, argilominerais e biotita. Comparativamente os exemplos
anteriores, estas rochas possuem teores maiores e carbonato.
O lamprófiro de Campo Magro é também cara terizado pela
ocorrência de fenocristais de biotita envolvidos r fina matriz
formada por piroxênio, biotita e serpentina. Em I mina delgada
ocorrem fenocristais de biotita, piroxênio e olivi ; microfeno-
cristais de biotita e piroxênio e matriz constituí a por biotita,
opacos, feldspatos alcalinos ripiformes (sanidin ,argilomine-
rais e serpentina. Orientação dos cristais de bioti e sanidina da
matriz define uma estrutura de fluxo incipiente. onsiderando-
se a presença de biotita, piroxênio e olivina com os principais
máficos e a porcentagem de feldspato alcalino m ior que plagi-
oclásio e a ausência de feldspatóides, essas roch são classifi-
cadas como minete, baseando-se na classificaçã de Le Maitre
(1989).
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Durante Cretáceo e Terciário, a região oriental do Para-
guai esteve seita a intensa atividade magmática alcalina, ge-
rando numer os corpos, intrusivos e efusivos, com diferentes
assinaturas g químicas.

°
magma 'smo alcalino da Província Misiones, desenvolvi-

do na região c mpreendida entre as cidades de San Juan Bautis-
ta e San Igna o, junto à porção meridional do Paraguai Orien-
tal, reúne roc s de afinidade sódica, nefelinitos e fonolitos pe-
ralcalinos, qu ocorrem principalmente como diques e peque-
nos plugs, ass ciados tectonicamente ao Graben de Santa Rosa,
importante fe ão estrutural orientada segundo NW-SE.

Dados ge químicos evidenciam variações significativas no
grau de evol ão dessas rochas. Os nefelinitos, menos evoluí-
dos, se destac m por apresentar teores elevados de Cr, Ni, MgO,
CaO e Ti02, concentrações baixas em ~O, Nap, Rb, Zr e
Hf. Já os fon itos peralcalinos, mais diferenciados, são carac-
terizados por ma elevada concentração de Al203, K20, Na20,
Rb, Zr e Hf, extremo empobrecimento em MgO, CaO, Ti02,
CreNi.

A model
zados para o
tas. Os nefeli
Ba e Sr, e os
notam-se ano

em dos elementos hidromagmatófilos, normali-
anto primitivo, revela características bem distin-
itos apresentam leves anomalias positivas para
onolitos para Rb e Zr. Para ambas as litologias
alias negativas pronunciadas em K, P e Ti. Por

outro lado, as Terras Raras normalizadas para o manto Pl;mitivo
indicam de modo geral forte fracionamento de TRL com respei-
to às TRP para os dois tipos litológicos, ainda que os fi)nolitos
se mostrem um pouco mais fracionados, principalmente em Nd,
Sm, Eu e Tb.

Mapas geofísicos da região permitem identificar anomalias
lineares orientadas segundo a direção NW -SE. As variaçê)es mais
expressivas observadas nas amplitudes das anomalias magneto-
métricas e gravimétricas são interpretadas como falhas profun-
das, relacionadas a um regime tectônico com SHmaxna direção
NW -SE, em parte preenchidas por diques nefeliníticos portado-
res de xenólitos de natureza dunítica. Falhas e juntas pÓs-mag-
máticas mostram, por sua vez, uma orientação preferencial se-
gundo NE-SW e são interpretadas como resultado de um regime
tectônico transcorrente, com SHmaxde direção geral NE-SW.

Levando em consideração o grau de alcalinidade e de satu-
ração em sílica (fortemente insaturado), a relativa abundância

de Cr (16-252 ppm), Ni (23-126 ppm) e Co (41-64 ppm) das
rochas nefeliníticas, assim como as expressivas anomalias geo-
físicas regionais que confirmam as estruturas identificadas no
campo, é possível postular para esse magmatismo uma fonte de
origem mantélica, envolvendo a atividade tectônica de falhas
profundas (Os autores agradecem a FAPESP, Proc. 97/01210-4,
pelo apoio financeiro).
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IMPACTOS URBANOS EM ÁGUAS SUBTERRÂNES
BACIA HIDROGRÁFICA DA LAGOA DA PAMPULHA, BELO HORIZONTE, MG.

Hidrogeólogo Dércio A. Chaves Bento I, Geóloga Gorete Macedo Dutra2

ICPMR-Serviços Geológicos do Brasil, SUREG-BH, 2Fundação Gorceix

o estudo realizado pela CPMRJBH em convênio com a Pre-
feitura de Belo Horizonte objetivou definir o modelo hidrogeoló-
gico da bacia, de maneira a avaliar os impactos da ocupação urba-
na e sugerir medidas para preservação dos recursos hídricos.

A lagoa da Pampulha foi construída em 1938 com fins de
abastecimento e lazer. Atualmente é um símbolo local no resga-
te das mazelas da ocupação urbana desordenada.

A bacia de drenagem tem 97,91 Km2, sendo 45% em Belo
Horizonte e 55% em Contagem. Cerca de 45% da área está ur-
banizada onde residem aproximadamente 350.000 habitantes,
sendo 50.000 habitantes de vilas e favelas. Também se encon-
tram instaladas diversas indústrias e aterros sanitários munici-
pais. Atualmente está quase toda atendida por redes coletoras de
esgoto que são lançados nos cursos d'água sem tratamento.

A lagoa é o nível de base do escoamento subterrâneo local,
tem superficie de 2,08 Km2, profundidade máxima de 14,0 m e
encontra-se assoreada com a diminuição de mais da metade do
seu volume original de armazenamento. Os córregos Sarandi e
Ressaca são os principais tributários com 63,% da área total de
drenagem e contribuem com cerca de 70% do volume de água,
gerada principalmente de afluentes Domésticos. A maior parte da
cabeceira ainda preservadas esrtá no município de Contagem.

A região está no Domínio do Cráton São Francisco, sobre
rochas Arqueanas de composição granitóide (granitos, gnaisses
e migmatitos) denominadas Complexo Belo Horizonte e corta-
das por enxames de diques máficos Proterozóicos, com direção
predominante NW-SE. O substrato encontra-se fraturado, prin-
cipalmente, nas direções NW e NE, direções preferenciais dos
cursos d'água, sendo que as últimas são as mais favoráveis à
circulação de água subterrânea. Essas rochas são cobertas por

espesso manto de intemperismo que atinge 120 (média de 53
m), espessura incomum neste tipo de rocha.

O sistema aqüífero é constituido do aqüífero raturado semi-
confinado nos granitóides, recoberto pelo aqüífer granular livre
do solo residual do substrato. São aqüíferos pob s com vazões
específicas de até 2,0 m3/h/m (mediana de 0,154 3/h/m)e trans-
missibilidade mediana de 7,62m2/dia, com água e boa qualida-
de. É explorado através de 147 poços tubulares ( 3%datam uma
década) para uso doméstico e industrial, e apresen bom potenci-
al para atender pequenas vazões em razão do es esso manto de
intemperismo saturado que ocorre em toda a bacia. pesar da pouca
permeabilidade do solo residual, que supostame e atenuaria os
impactos de contaminação, verificou-se que esta corre por ele-
mentos orgânicos associados às precárias condi es do esgota-
mento sanitário e captações mal construídas.

A urbanização da bacia como se desenvolve, rincipalmente
nas áreas de cabeceira das drenagens em Contag , com sanea-
mento precário, parcelamento do solo com lotes d 360m2,canali-
zação dos córregos e eliminação das matas ciliares e em regenera-
ção, têm causado a deterioração da qualidade das á as, imperme-
abilização do terreno e rebaixamento do nível ITeát o com a dimi-
nuição, e até extinção, das vazões mínimas de div sas nascentes.

Este tipo de ocupação impedirá a alimentaç o e restituição
natural do sistema aqüífero aos cursos d'água di cultando a re-
novação das águas superficiais, principalmente lagoa, que se
encontram contaminadas e ainda recebendo apo e de afluentes,
além do agravamento dos diversos problemas h ricos relacio-
nados com o adensamento em áreas urbanas que em particular,
tem demandado vultuosos investimentos repara res da ocupa-
ção desordenada.

MODELAMENTO MATEMÁTICO DO FLUXO SUBTERRÂNEO E SIMULAÇÃO DA MIGRAÇÃ DE
CONTAMINANTES HIPOTÉTICOS NO BAIRRO VISTA VERDE, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP BRASIL

Mariana Affonseca Bressan -
[TA *

Íria Fernandes Vendrame- [TA *

A população do bairro Vista Verde, na cidade de São José
dos Campos - São Paulo, é abastecida por águas extraídas de
poços artesianos da SABESP (Companhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo). Devido à rede de distribuição de
águas fluviais superficiais tratada não suprir a capacidade total
de abastecimento do bairro, que está em constante crescimento.
O principal risco de contaminação destas águas do aqüífero de
Taubaté nesta região provém da refinaria de petróleo e postos de
gasolina que fazem divisa com o bairro em questão. Este traba-
lho apf<~senta o modelo matemático como uma ferramenta de
análise para uma tomada de decisão. Os aqüíferos e suas variá-
veis hidrogeológicas possuem características próprias e com-
plexas que justificam a descrição de modelos para descrevê-Ios.
O conhecimento pontual dos parâmetros hidrogeológicos possi-
bilitou fornecer dados ao modelo que reconstruiu a geometria e
dinâmica de parte do aqüífero de Taubaté de forma contínua.
Desta maneira, o modelamento do aqüífero dependeu do con-
ceito previamente estabelecido da área, ou seja, do modelo con-
ceitual. A caracterização qualitativa e quantitativa do aqüífero
estudado está baseada na foto interpretação de fotografias aéreas
(com a finalidade de se obter as informações geológico/estrutu-
rais), na litoestratigrafia, na geomorfologia, em dados hidrogeo-
lógicos de poços tubulares e análises estatísticas. O modelo
matemático tridimensional utilizado neste trabalho é o VISUAL
MODFLOW, que foi desenvolvido para resolver problemas de
fluxo estático, utilizando o método de diferenças de elementos

finitos. Este método consiste em equações que g ernam e deli-
mitam condições que simulam o fluxo em um 01 ínio particu-
lar. O modelo trabalha com a zona saturada do s bstrato geoló-
gico e é capaz de fazer simulações a partir de cá ulos matemá-
ticos representando uma versão simplificada da ealidade futu-
ra. O balanço de massa analisado no modelo d fluxo estático
deve ser zero, isto é, toda a quantidade de águ que entra no
modelo deve sair do sistema. O procedimento e calibração e
validação foi realizado, separadamente, para es do estacioná-
rio e condições de stress. Os resultados fornecid s pelo modelo
para a simulação foram comparados com as obse ações de cam-
po. Após esta etapa foi possível rodar o modelo obtcr as prin-
cipais direções de fluxo subterrâneo. No modelo oram introdu-
zidas partículas contaminantes hipotéticas de h drocarbonetos
para simular o caminhamento e amortecimento o material tó-
xico (hipotético) no meio saturado. Os resultad obtidos neste
trabalho indicam que a migração dos residuos 01 hidrocarbone-
tos hipotéticos em função do fluxo está direcio do aos poços
de abastecimento de água da Sabesp, no Bai Vista Verde.
Portanto, o modelo matemático hidrogeológico i considerado
como uma ferramenta de grande relevância no rocesso de re-
gistro, análise e previsão do comportamento do uxo subterrâ-
neo para o planejamento de ações mitigadoras preventivas à
contaminação. Entretanto, deve-se ainda execut r procedimen-
tos de campo de monitoramento para validar as s ulaçães exe-
cutadas pelo modelo.
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ANÁLISE A TECTÔNICA RÚPTIL COM VISTA À DETERMINAÇÃO DEÁREAS FAVOREAIS À EXPLORAÇÃO

DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
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A área de studo abrange o município de Curitiba (PR) e par-
te dos municí ios circunvizihos eengloba geologicamente o em-
basamento da acia Sedimetar de Curitiba, (Complexo Atuba). O
objetivo cent I desta pesquisa é apontar parâmetros que possam
indicar a fav abilidade na exploração de água subterrânea no
aqüífero fratu do da bacia, caracterizado pelo seu embasamento.
Para tanto uti zou-se técnicas de análise estrutural e geologia ex-
ploratória (p. . aquantificação de Favoribilidade), tendo por base
dadados da te tônica e da morfotectônica local.

Como fe amenta de modelagemusou-se a geoestatística e
Sistema de I ormações Geográficas. Como ferramenta de mo-
delagem uso se a geoestatística e Sistema de Informaões Geo-
gráficas (SI s). Estudos anteriores realizados por outros pes-
quisadores in icam que o aqüífero fraturado em questão é con-
dicionados p domínios estruturais que integram grandes siste-
mas estrutur s regionais, que estão sendo compreendido atra-
vés de anális de deformação rúptil, e pela definição dos meca-
nismos cine áticos e dinâmicos que condicionam o aqüífero
fraturado da egião de curitiba e arredores. Neste sentido foi
dada ênfase à nálise estrutural dos diferentes conjuntos e famí-
lias de fratur encontradas principalmente em rochas do emba-
samento. As bservações em campo indicam a existência de
padrões estru rais aos quais estão associados sistemas de cisa-
lhamento rú il abertos que servem de condutos preferenciais
para a circul ão da água subterrânea. As informações obtidas
foram organi adas dentro do banco de dados georeferenciados
de forma a se m tratados e analizados adequadamente pela con-
fecção de dia ramas e rosetas e projeção estereográficas através
de ojfshores ropriados. As descontinuidades por onde há mai-
or fluxo da á a subterrânea e que, conseqüentemente, indicam

Maria Hilde
Guimarães3;
l-Professor
Geologia U

as áreas de maior potencial no aqüífero são aquelas de direção
N-S, NE-SW e NW-SE. Este potencial é ainda maior no cruza-
mento destas estruturas e, portanto, a determinação da conecti-
vidade dos planos de descontinuidades também foi deltermina-
da. O uso da tecnologia dogeoprocessamento otimizou, nesta
pesquisa, a capacidade de armazenamento, manipulação e aná-
lises do banco integrado com os dados geológicos, estruturais,
hidrogeológicos e mapas planialtimétricos básicos. Paraklamente
ao uso do SIG a criação de Modelos Digitais de Elevação (MDE),
permitiu observar que a rede de drenagens, em grtande parte,
coincide com os lineamentos estruturais, principalmente as es-
truturas NE-SW e N-S com base neste aspecto procedeu-se a
identificação e a reclassificação dos traços de fratruras, de acor-
do com seu comprimento, orientação, densidadse e grau de co-
nectividade que definem as propriedades e características que
possibilitam a circulação de água subterrânea. Estes dados mor-
foestruturais, correlacioandos ao banco de dados hidrogeológi-
cos com informações de1295 poços tubulares profundos no
município de Curítiba e arredores, entre o período de 1950 até
2001, e a posterior moldagem geoestatística destas informações,
permitiu a constatação de que os valores das vazões servem como
importantes referencias nas análises. Informações preliminares,
utilizando o cruzamento do MDE e o mapa com a localizaão dos
poços tubulares profundos, apontam haver uma relação entre
altas vazões e grandes alinhamentos estruturais de direção N-S,
o que indica de que estas estruturas geológicas servem como
condutos para o fluxo de águas subterrânea. Os estudos estão
prosseguindo no sentido de ressaltar alinhamentos estruturais
que estão efetivamente controlando os príncipais condutos de
água em subsuperficie no local.

GEOINDICADORES PALEOAMBIENTAIS DO CENÁRIO NATURAL
E PRETÉRITO DA BACIA DO RIO GUANDU.RJ.

e Barros Goesl; Jorge Xavier da Silval; José Eduardo Dias2; Charles Santos Silva3; Crisley do Nascimento
ndré Ferreira Rodrigues4.
rjunto (DG/IA/UFRRJ); 2- Mestre em Ciências Ambientais e Florestais e bolsista da FAPERJ; 3-Discente ele
RJ (bolsista PIBIC/CNPq); 4 - Discente de Geologia UFRRJ

Esta pesq isa desenvolve um tema bastante pertinente a atual
realidade am 'ental da Baixada de Sepetiba e seu entorno, mais
especificame te da estratégica bacia do río Guandu, aí situada.
Trata-se de a reavaliação ambiental apoiada no cenário natural
e pretérito da rea de abrangência do baixo e médio curso da refe-
rida bacia, an s das ações dos Jesuítas em 1612, e também, com
base nos efeit s ambientais conseqüentes do significativo sanea-
mento geral Baixada pelo DNOS, concluída em 1941. Foi ge-
rado um conj to de informações que serão integradas, compara-
das e analisa as, em uma estrutura de apoio à decisão Para tal
meta, serão c nsideradas as seqüências temporais de eventos na-
turais e inte nções antrópicas, efetivadas e dirigidas, numa ten-
tativa voltad ao Planejamento Territorial, resumida ao controle
das enchente e a implantação de empreendimentos econômicos.

O levan ento das características naturais e antrópicas mais
antigas (sécul 17, foi baseada fundamentalmente em cartas rudi-
mentares ela radas antes do saneamento geral e em levantamen-
tos de campo selecionando-se as áreas "com potencial para" In-
vestigação Ci ntífica ", destacando-se os paleoambientes distribu-
ídos na bacia o rio Guandu os Paleocordões Praiais, a área deltaica
do Guandu, a ormação Piranema (Goes, 1994), com seus aluviões
intercalados i cIusive de depósitos turfáceos, entre outros. Alguns
resultados po em ser aqui elencados: a)- em seu baixo curso, o
atual rio Gua u formou um delta, juntamente com o atual rio lta-

guaí, constituindo dois lobos deltaicos; b)- a atual bacia do rio lta-
guaí dominante a oeste da Baixada, estava inserida na então bacia
do rio Guandu, dominante à leste da área total da referida bacia,;
esses dois fatos podem se observados inclusive na carta de 1767,
destacando a proximidade das atuais bacias e o sistema meandran-
te, típico de Planície de Inundação; c)- as condições naturais de
superficie, como a baixa de declividade, proximidade do cinturão
serrano, áreas morfologicamente mais deprimidas abrigadas por
colinas, solos orgânicos associados à morfologia local, rios mean-
drantes e obstruídos pela então vegetação natural, são alguns fatos
pretéritos que vinham a facilitar ao aumento da periferia inundável.
(Esta reconstituição dos cenários natural e pretérito apresenta qua-
tro conjuntos de informações relevantes, extraídas de dados con-
vencionais e georreferenciados: a)- sobre os dois saneamentos efe-
tivados (Jesuítas e DNOS); b) sobre os efeitos ambientais reativos
a obras de geração de energia; c) sobre o desenvolvimento de proje-
tos do Poder Público e Privado; d) sobre a criação de uma base de
dados georreferenciada desenvolvida pelo Laboratório de Geopro-
cessamento Aplicado da UFRRJ. Análise das condições geológicas
e geomorfológicas, processadas pelas ações antrópicas, bem como
o uso judicioso de uma abrangente base de dados digital para as
avaliações, e conseqüentemente o Zoneamento Ambiental, certa-
mente fornecem apoio a planos de intervenções ambientais (recu-
peração e reabilitação) dirigidos à gestão territorial.
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nlE COASTAL AQUIFERS OF SANTA CATARINA ISLAND AND THE RISK OF CONTAMINATION BY THE

URBAN EXPANSION
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In many islands of the world, surface fresh water is rare,
been the ground water the main source of drinking water. In the
Santa Catarina Island, the ground water usage is stilllittle, besi-
des the great potential presented by the aquiferous systems, sho-
wing excelent rates of water pumping and water quality, been
strategic for public supply, mainly becouse the Island
population's growth. However, the lack ofthe information con-
cerning the vulnerability ofthe aquiferous systems and the pro-
gressive population's growth are causing pollution demages for
ground water in some areas of the Island. The Capital of the
State of Santa Catarina - Florianopolis, is located in southem
Brazil and is composed by Santa Catarina Island and the adja-
cent continent. The maintanence of a uncontaminated fresh wa-
ter resource is essential for urban planning also, aquifers (rocks
or sedimentary deposits able to store water) are subject to conta-
mination by disorganized use urban terrain in conjunction with
the continuous population expansion. This situation can lead to
na irreversible loss of ground water usage for the population.

Th,: main forms of ground water contamination are by refu-
se dumps disposing directly on the ground, domestic seepage,
agricultural activities, oil and radioactive residues. The disposi-
tion of domestic seepage is the major cause for ground water
contamination in the world. The sand nonidurated sediment aqui-
fers of Santa Catarina Island, extracted from the Hidrogeologi-

cal Map, were taken as a base for definition of contamination
risk areas, since the high hydraulic conductivity presented. The
first step was to generate a map with only these aquifers, which
was called: "Map of nonidurated sand aquifers with high hydrau-
lic conductivity", representing the four aquifers (Rio Vermelho,
Ingleses, Conceição and Joaquina) in diferent blue tonality. The
second step was to join in a single graphic file the previously
occupied areas of the Island, preservation areas (prohibited to
urban usage) and ali the areas projected for urban expansion, in
accordance to local, state, and federal laws. This information
was extracted from the "Soil Occupation Map" and the "Perma-
nent Preservation Areas Map" (LABCIG-UFSC, 1999). From
the generated map, was further extracted a topology or theme,
that represents only the areas that are able to be occupied, wi-
thout no restrictions, but are not yet. This theme is the second
condition to be analyzed using the high hydraulic conductivity
aquifers. The technical procedure to reach this result was to use
the "topology analyzes tool, mode overlay - poligon to poligon
topology" from software, creating a valid topology, selecting
from the interesting areas by SQL statement. This paper pre-
sents the results of the avaluation for potential pollution risk
areas, for ground water in the Santa Catarina Island, in areas
able to be occupied, but are not yet, alerting for the contaminati-
on risk ifby the urban expansion.

A UTILIZAÇÃO DO MAPA HIDROGEOLÓGICO DA ILHA DE SANTA CATARINA E MODELOS
TRIDIMENSIONAIS NA AVALIAÇÃO DE AQüíFEROS DE SEDIMENTOS INCONSOLlDADOS

Alexandre Guedes Jr. *

* Centrode CiênciasTecnológicasda Terrae do Mar - CTTMar- Universidadedo Valedo Itajaí - UNIVALI

As ilhas oceânicas e as costeiras, por serem "porções de terra

cercadas pelo mar", apresentam naturalmente uma limitação es-

pacial para a ocorrência de recursos hídricos superficiais de porte

que permitam um abastecimento público abrangente. Assim, os

recursos hídricos subterrâneos formam a principal fonte de água
para consumo humano em muitas ilhas no mundo. Na Ilha de

Santa Catarina, o desconhecimento sobre o modo de ocorrência

das águas subterrâneas, tem levado a proposição de projetos de

abastecimento dispendiosos e de eficácia questionável, como a

utilizaçào de lagoas e de mananciais superficiais provenientes do

continente para regiões centrais da Ilha, além da ocorrência de

ocupaçÔes inadequadas do solo urbano e mesmo a disposição de

efluentes diretamente no subsolo. Os aqüíferos da costa leste da

Ilha de Santa Catarina, abrangendo depósitos sedimentares in-

consolidados, são imprescindíveis para o abastecimento público

da população que reside na costa leste, norte e sul da ilha. Estes

aqüíferos são compostos por depósitos tipo marinho-praiais e eó-

licos, de idade holocênica (depósitos praiais e dunas fixas ou

móveis), de expressão marcante principalmente no norte e leste

da Ilha. São depósitos sedimentares compostos em sua maioria
por grãos de quartzo, tamanhos de areia média a fina, que formam

acumulações espessas, podendo atingir até 150 metros de profun-

didade, estendendo-se principalmente da Praia do Pântano do Sul

ao sul, passando pelas Praias do Campeche, Ingleses e Daniela ao

norte. Estes depósitos são excelentes para o desenvolvimento de
água subterrânea pela sua alta taxa de recarga (na Ilha ocorrem

boas taxas de precipitação), boa permeabilidade, condutividade

hidráulica e qualidade das águas para consumo. São aqüíferos

livres (freáticos), não existindo camadas de solo sobre estes de-

pósitos e podendo-se dizer que toda a área de ocorrência funciona

como área de recarga. Neste artigo são apresentados os resultados

da avaliação do volume de água subterrânea armazenada cm uma
porção destes aqüíferos, utilizando-se arquivos gráficos digitais

tridimensionais gerados pelo trabalho de Mapeamento Hidrogeo-

lógico da Ilha de Santa Catarina (GUEDES Jr, 1999). Modela-

ram-se os aqüíferos, assumindo uma profundidade homogênea

de 50 metros de zona saturada para todos, ainda que a ocorrência

natural não seja um sólido homogêneo, podendo em muitas par-

tes ocorrer menos de 50 metros de zona de saturação e em outra

mais. O volume primeiramente medido refere-se ao volume da

zona de saturação do depósito sedimentar (100% dos poros entre

os grãos de areia estão preenchidos por água). Assim, conhecen-

do-se a porosidade do material, pode-se determinar o volume de
água armazenado em subsuperficie.
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AS REGRAS DO LIVRE MERCADO PODEM CONTROLAR A EXPLORAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÃNE:AS NA

BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ (SÃO PAULO)?

Ricardo Hirata
Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. rhirata@usp.br

°
Alto Tietê é a mais importante e complexa unidade hidro-

gráfica do Estado de São Paulo. Em sua área está localizada a
quase totalidade da Região Metropolitana de São Paulo, onde
vivem 17,5 milhões de habitantes. As suas atividades econômi-
cas, baseadas em indústrias e serviços, representam mais da
metade do total da riqueza gerada no Estado.

A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (BAT) é uma unidade hi-
drológica que engloba os domínios da Bacia Sedimentar de São
Paulo (1.452 km2) e das rochas pré-cambrianas do embasamento
cristalino (4.238 km2), que a circundam. Este contexto geológico
define o Sistema Aquifero Cristalino (aquíferos Granítico e Me-
tassedimentar) e o Sistema Aquifero Sedimentar (aquíferos São
Paulo e Resende). Esses sistemas apresentam vazões individuais
médias por poços entre 9 e 17 m3fh e capacidades específicas en-
tre 0,5 e 1,4 m3/h/m, respectivamente. Embora o abastecimento
público de água na BAT seja feito quase que exclusivamente por
mananciais superficiais, totalizando 2.018 Mm3/a (64 m3/s), os
recursos hídricos subterrâneos contribuem de forma decisiva para
o suprimento complementar de água na região. Um grande núme-
ro de indústrias, condomínios e empreendimentos isolados utili-
zam os aquíferos como fonte alternativa ou primária de água. Es-
tima-se que aproximadamente 249 Mm3/a (7,9 m3/s) estejam sen-
do extraídos dos sistemas aquíferos, através de 7 mil poços tubu-
lares em operação, de um universo de mais de 10 mil poços perfu-
rados.

°
cenário que se desenha para a BAT faz crer que a perfu-

ração de novas captações e os volumes extraídos continuarão a
aumentar a um ritmo de 480 poços por ano e vazões adicionais de

17 Mm3/a (0,5 m3/s). Persistindo o não controle do órgiío gestor
do recurso hídrico, haverá o agravamento dos problemas que se
têm verificado em algumas regiões da BAT, como: redução dos
níveis potenciométricos; interferência entre poços próximos e di-
minuição do rendimento individual das captações. Esses proble-
mas já têm mostrado reflexos no custo de obtenção da água sub-
terrânea, pelo maior dispêndio de energia elétrica, necessidade de
aprofundamento das perfurações de poços e troca de bombas. Na
BAT, a quase totalidade dos usuários de água subterrânea está
também conectada à rede pública de água. Desta forma, a perfu-
ração de novos poços está sendo controlada predominantemente
pelo preço da água praticado pelas concessionárias do recurso.
Nos valores atuais, um poço de 200 metros de profundidade pode
ser amortizado entre 6 e 12 meses (sem considerar os custos de
manutenção da captação), fazendo com que essa opção :,eja bas-
tante atrativa. A super-extração vai provocar o abandono de vári-
os poços tubulares, quer pela impossibilidade de sua exploração,
devido aos níveis muito baixos, quer pelos elevados cusws asso-
ciados ao bombeamento. Quando isso ocorrer haverá urna redu-
ção paulatina nas extrações, inclusive com o abandono de poços
antigos e diminuição da perfuração de novas captações, até que
provavelmente seja atingido um equilíbrio entre a oferta e a de-
manda, com pequeno favorecimento ao primeiro.

°
serviço pú-

blico de água suportará bem o aumento da demanda, caso essa
troca seja gradual e a área afetada possua excedente de água na
rede pública, do contrário, poderá haver sérios problemas no abas-
tecimento.

CARACTERIZAÇÃO HIDROGEOQuíMICA DO AQüíFERO BOTUCATU, NO SETOR MÉDIO DA BACIA

HIDROGRÁFICA MOGI-PARDO

André Luis lnvernizzi*, Sonia Maria Barros de Oliveira**

* Pós-graduando do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, SP.
**lnstituto de Geociências da Universidade de São Paulo.

°
objetivo desse trabalho foi o de caracterizar o comporta-

mento hidrogeoquímico do sistema aqüífero Botucatu - atual-
mente denominado Sistema Aqüífero Guarani - na porção mé-
dia dos limites da bacia hidrográfica Mogi-Pardo, utilizando-se
a análise fatorial. A área localiza-se no nordeste do Estado de
São Paulo, entre os paralelos 20°45' e 22°15' de latitude sul e os
meridianos 47°30' e 48°30' de longitude oeste.

°
sistema aqüífero, composto pelas formações Pirambóia e

Botucatu, é confinado em sua maior parte por rochas da Forma-
ção Serra Geral.

°
fluxo das águas apresenta sentido sudeste-

noroeste, passando da porção livre a leste para a porção confi-
nada a oeste.

Estudaram-se 38 amostras provenientes de poços tubulares
profundos, em uma área de 120 por 140 km. As amostras foram
dosadas para 37 cátions e ânions e 4 parâmetros fisico-quími-
coso Excluíram-se os elementos que apresentaram, para todas
ou quase todas amostras, teores abaixo do limite de detecção
(AI, As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sc, Se, Sn, Ti, V, W,
N02, Br). Assim, receberam tratamento estatístico os teores dos
íons em mg/L (B3+, Ba2+, Fe2+, Li+, Mn2+, Sr+, Zn2+, Ca2+, Mg2+,
Na+, K+,Si02, F', CI-,N03-, PO/, sot, HC03- e CO/"), a con-
dutividade, a temperatura, a dureza e o pH.

A análise fatorial modo Q identifica, em uma matriz de da-
dos com n variáveis, um reduzido número de fatores (f) capaz
de agrupar variáveis com comportamentos semelhantes. Ado-
tou-se um modelo de três fatores, que explicou 60% da variân-

cia total.
°

Fator I agrupou pH, condutividade, Na+, Li+, SO/-,
CO/-, F- e CI-.

°
Fator 2 agrupou Ca2+, Mg2+, Sr+, HC03- e du-

reza, e o Fator 3, Fe2+, Mn2+ e Zn2+.
Os valores dos scores projetados em diagramas FI versus

F2 permitiram identificar 3 grupos de amostras.
°

Grupo I (sco-
res de FI e F2 baixos) são as águas da porção livre do aqüífero,
bastante diluídas, e de baixo pH. No Grupo 2 estão as águas da
porção confinada do aqüífero (scores de FI próximos de zero e
de F2 > I), que são bicarbonatadas cálcicas, de pH neutro a fra-
camente alcalino. As águas do Grupo 3 (scores de FI altos e de
F2 <I), bicarbonatadas sódicas, com pH marcadamente alcali-
no, ocorrem tanto na porção mais confinada do aqüífero a NW,
como no extremo leste da área, região de afloramento da For-
mação Pirambóia.

As águas do Grupo I são as águas da área de recarga do
aqüífero. Ao percolarem as rochas, dissolvem os minerais e se
enriquecem em vários íons, assumindo as características das
águas do Grupo 2. As águas do Grupo 3 diferem das águas dos
outros dois grupos, por serem marcadamente sódicas. Essa ca-
racterística pode ser resultante apenas do enriquecimento salino
no sentido do fluxo, pois são as águas do extremo noroeste da
área que pertencem a esse Grupo. No entanto, o caráter franca-
mente sódico também parece ser, na região estudada, uma ca-
racterística das águas da Formação Pirambóia, o qual se expres-
sa nas amostras do extremo leste da área, coletadas exdusiva-
mente nessa Formação.
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LOCALIZAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA REGIÃO DOS LAGOS ATRAVÉS DO USO DE MÉTODOS
ELETROMAGNÉTICOS

A. F Machado - Observatório Nacional/UERJ
S. L Fontes - Observatório Nacional

A Região dos Lagos (porção SW do Estado do Rio de Janei-

ro) é um pólo turístico importante que apresenta uma dinâmica

populacional muito intensa, em especial no verão, o que intensi-

fica o consumo de água. A temperatura média da regiao é de 23"

C com clima tropical (quente com chuvas de verão). Existe pre-

dominância de vento nordeste, em razão da ausência de maciços

litorâneos, o que favorece a evaporação. O índice pluviométrico

de 791 mm/ano é baixo comparado com areas adjacentes do Rio

de Janeiro, devido ao fenômeno da ressurgência, o que compro-

mete a recarga dos aqüíferos. Este trabalho apresenta resultados

da campanha de prospecção geofisica utilizando métodos ele-

tromagnéticos (MT - magnetotelúrico e TEM - eletromagnético

transiente) para a localização de águas subterrâneas nos municí-

pios de 19uaba, Araruama, Silva Jardim e Rio Bonito. As sonda-

gens MT/TEM foram dispostas em dois perfis de direções SE-

NW perpendiculares à orientação das falhas observadas nos

mapas radiométricos, aeromagnetométricos e imagens de saté-

lite da região. Sob o aspecto geológico existe predominância de

rochas de idade Pré-Cambriana fraturadas e alteradas, agrupa-

das no complexo Região dos Lagos, constituídas de gnaisses

com coberturas sedimentares de idade quatemária, descritas

como sedimentos atuais depositados em planícies de inundação
junto à costa. No primeiro perfil, 14 estações foram dispostas

com espaçamento médio de 1,5 Km em uma extensão de 18 km,

com direção SE-NW, indo de Araruama à Rio Bonito.

Para o segundo perfil (Iguaba - Silva Jardim) 19 estações

foram dispostas com espaçamento médio de 1,5 Km em uma
extensão de 30 km, com direção SE-NW, aproximadamente pa-
ralelo ao primeiro. Os dados foram processados utilizando tec-
nicas robustas e decomposicao tensorial. Para interpretação foi
utilizado o algoritmo de inversão 2D proposto por Mackie et aI.
(I997). O modelo geoelétrico 2D apresenta a resistividade elé-
trica como uma função da profundidade, tendo sido obtidos va-
lores de resistividades na faixa de 10 a 2800 Wm. No perfil Ara-
ruama - Rio Bonito foi observada uma apreciável variação late-
ral da resistividade abaixo de 2 km com uma predominância de
valores moderados de resistividade, possivelmente associada aos
sedimentos quatemários e/ou fraturas locais ao longo do perfil.
Os valores de resistividade sugerem a possibilidade de acumu-
lação de água subterrânea em tomo de 200 a 300 m. Nos dois
perfis foram identificados na porção NW um bloco altamente
condutivo (resistividade entre 30 a 100 Wm). Uma das possí-
veis explicações para a existência desse bloco condutor, está
associada aos movimentos tectônicos no sudestc do Brasil du-
rante o Mesozóico/Cenozóico, que causaram um sistema de fa-
lhas na direção NE-SW sendo preenchidas por intrusões mag-
máticas que possivelmente não tiveram pressão suficiente para
atingír a superficie.

Às informações dos dados eletromagnéticos serão adiciona-
dos e interpretados outros dados geofisicos (gravimétricos, ae-
romagnetométricos e sismológicos) para uma melhor modela-
gem e compreensão da área.

ARQUEOLOGIA GEOLÓGICA
AS ESCAVAÇÕES E PERFURAÇÕES NO SUBVSOLO E A CAPTAÇÃO DE ÁGUA

José Luiz Fores Machado
CPMR-Serviço Geológico do Brasil, SUREG-PA - Tel: (51) 3233-7311, E-mail:jomachado@Starmedia.com

Este painel objeitva apresentar um resumo da evolução das
escavações e perfurações no subsolo, visando principalmente a
captação de águas subterrâneas. O período abrangido compre-
ende os tempos pré-históricos até os princípios da era cristã.

Inicialmente, demonstra-se que as informações sobre as es-
cavações e perfurações no subsolo para a obtenção de água, be-
tume, minerais e a construção de túneis perdem-se num tempo
remoto antes do início da civilização, podendo anteceder a épo-
ca do Homo sapiens.

Os registros arqueológicos mostram que a tecnologia de cons-
trução de poços para água alcançou alto grau de sofisticação
milhares de anos antes da era cristã. Em alguns lugares eles fo-
ram ml:Íto numerosos, como na Palestina. Um dos poços mais
antigos. de aproximadamente 4500 a . C, foi recentemente des-
coberto na costa submergida de Israel.

Do Egito estão resgistrados os poços escavados na época
do Faraó Mentuhotep III (aproximadamente 2100 a . C.). A
elevação da água através do "shaduf' iniciou por volta de 2000
a .C. Aos chineses é creditada a invenção do método de perfu-
ração e percussão, ainda hoje em dia utilizado. O uso principal

dos poços era para a obtenção de, salmouras, que evaporadas

produziam sal de cozinha. Também foram os primeiros a ex-

plorar gás natural. Da Civilização do vale do Indo, é impressi-

onante a técnica e o cuidado utilizado na construção dos poços

e outras obras hidráulicas. Os antigos gregos destacaram-se na

construção de aquedutos subterrâneos, enquanto quc para os

romanos os problemas de poluição em seus poços fizeram com
que preferissem utilizar-se de obras fantásticas como os aque-

dutos de arcos.

Nos tempos bíblicos as escavações de poços cra uma profis-

são apreciada. Na Bíblia somente em seus cinco primeiros li-

vros ,os poços são citados vínte e cínco vezes. Um dos mais

famosos poços é o poço de Jacó ou da Samaritana. Finalmente

na época do rei Sargão II da Assíria, a construção de canats,

alastrou-se para o Oriente e Norte da África, a partir da cidade

de Nínive. Eles constituiam-se de um canal artificial subterrâ-

neo, ligado a um poço sobre um importante lençol [reático e

foram u

m dos mais extraordinários trabalhos do homem antigo para
obtenção e uso da água subterrânea.
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FLÚOR NAÁGUASUBTERRÂNEA E FLUOROSEDENTAL NO MUNiCíPIO DESÃO FRANCISCO, MINAS GERAIS

Leila N. Menegasse, Lúcia M. Fantinel, Luiz G. Knauer, Adolf H. Horn, Henri SJ.B. Dupont, Rebeca EL de Castro, Angélica
PS Freira (Depto. Geologia, IGC-UFMG); Ejigênia F. e Ferreira, Helena H. Paixão, Lia Castilho (Esc. Odontologia - Depto.
Odontologia Social e Preventiva-UFMG); Nilce Bazzoli, Clarice v.N. Santos, Carlos A.S de Souza (Fundação Nacional de
Saúde - FUNASA); Paulo S Lúcio (Depto. Estatística, ICEX -UFMG)

o ser humano está exposto à ingestão de flúor em diferentes
fonnas e variadas proporções. Como componente natural das
geosferas exógenas, o flúor está presente nas rochas, solo, água,
ar, plantas e animais. Para a prevenção à cárie dentária, é acres-
centado ao sal de cozinha, à água de abastecimento, aos denti-
frícios e a outros produtos de higiene bucal, o que pode acarre-
tar uma sobredosagem mesmo em regiões onde a água de abas-
tecimento público contém flúor no teor ideal. Ingerido na pro-
porção adequada, o flúor não provoca qualquer problema à saú-
de. Consumido de fonna contínua em doses acima do recomen-
dado na faixa etária em que o esmalte dentário está em fase de
calcificação, contudo, provoca distúrbios pennanentes na for-
mação do esmalte. As alterações são designadas fluorose dental
e manifestam-se como manchas brancas a marrons, podendo le-
var à erosão do esmalte e à perda do dente. Nas localidades de
Mocambo e Boca do Mato, município de São Francisco, norte
de Minas Gerais, ocorrências de fluorose dental foram constata-
das em 1995 pela Fundação Nacional de Saúde e por odontólo-
gos do município. Só no distrito de Mocambo, a 30km da sede
municipal, foram diagnosticados 270 casos, na maioria em cri-
anças, com severidade de muito leve a severa. Essas comunida-
des localizam-se na parte sul do município, são abastecidas por
água subterrânea por meio de poços tubulares e cisternas e têm
baixo poder aquisitivo e limitado consumo de produtos industri-
alizados acrescidos de flúor. No município de São Francisco,
não são conhecidas jazidas de fluoretos. A região a norte desse
municipio, contudo, foi alvo do interesse de empresas de pes-
quisa e mineração que, nas décadas de 1970-1980, desenvolve-
ram trabalhos prospectivos para fluorita e galena motivadas pela

ocorrência dessas substâncias minerais em Januária e Montal-
vânia, em áreas de ocorrência de rochas carbonáticas do Grupo
Bambuí. Esta unidade neoproterozóica constitui o substrato do
município de São Francisco. Aflora nas porções sul e sudeste do
município como camadas horizontais a subhorizontais de ro-
chas carbonáticas e pelíticas do Subgrupo Paraopeba, I~stando
recoberta no setor setentrional da área, por camadas horizontais
de arenitos e argilitos cretáceos. Sedimentos terrígenos terciári-
os e quaternários fonnam coberturas coluviais esparsas ou ex-
pressivos depósitos aluviais arenosos a areno-argilosos no vale
do rio São Francisco. Uma provável filiação geológica dos ca-
sos de fluorose dental é indicada pelo contexto geológico, pelo
quadro sócio-econômico das comunidades afetadas e por dados
pontuais dos teores de flúor nas águas subterrâneas que, em di-
versos locais do município, variam entre 1,17 e 5,2mgil (poço
de Pereiras), muito acima do teor ótimo calculado para a região,
de 0,7mg/l-0,8mg/l. A origem do flúor e o mapeamento das áre-
as de risco de incidência de fluorose são os objetivos da investi-
gação multidisciplinar cujos resultados preliminares constituem
o tema desta comunicação. A pesquisa visa estabelecer indica-
dores quantitativos e qualitativos para orientar soluções no sen-
tido de prevenir e minimizar a curto e médio prazos o número de
novos casos de fluorose dental e de alcançar sua erradiçação a
longo prazo. A investigação geológica-hidrogeológica, com ên-
fase no diagnóstico da origem e distribuição da poluição natural
por flúor, fornece subsídios para a gestão dos recursos hídricos

e diretrizes para possíveis ações de remediação das águas conta-
minadas via a identificação das áreas de menor risco para a per-
furação de novos poços.

GEOTECNOLOGIAS APLICADA NO MONITORAMENTO DE
RESERVATÓRIOS DO RIO SÃO FRANCISCO

Admilson P Pacheco (UFPE) admilpp@npd.ujjJe.br-José Antônio Manso R. Rocha (UFRPE) - Helder Barros Gama Vieira (UFPE)

o presente trabalho tem como objetivo geral o projeto preli-

minar de análise e programação de um sistema de geoinfonna-
ção que, juntamente com um software de processamento digital

de imagens, gere subsídios matemáticos (paramétricos) de inte-

resse para o monitoramento da qualidade da água. A área geo-

gráfica de estudo deste trabalho corresponde aos reservatórios

de água da CHESF de Itaparica, Moxotó, Paulo Afonso I, n, III

e Paulo Afonso IV. Utilizou-se técnicas de sensoriamento remo-

to e geoprocessamento (Linguagem SQL Windows) cruzando

infonnações de imagens LANDSAT 7 georeferenciadas obtidas

em sincronia com a coleta, em campo, de dados de variáveis

ambientais de monitoramento da qualidade da água. Através de

uma linguagem de definição de dados (DDL), definiu-se todo o

esquema do banco de dados DBLANDSAT na linguagem SQL

Windows para geração do Sistema de Geoinfonnação. Os resul-

tados obtidos caracterizam o processo de elaboração do Sistema

de Geoinfonnação e uma análise estatística preliminar de coo'e-

lação linear entre os valores das variáveis fisico-químicas da
água com os valores dos níveis de cinza (NC) das imagens Lan-
dsat. Constatou-se que a temperatura e a clorofila-a, apresentam
correlação elevada com as imagens de satélites em detennina-
das bandas. Este trabalho tem importância na medida que, atra-
vés do desenvolvimento de um "software" de geoinfOlmação,
organiza e cruza os dados de campo com os do satélite gerando,
como conseqüência, subsídios paramétricos, annazenados num
banco de dados, para um possível monitoramento dos reserva-
tórios através das imagens de satélites. O sistema automático de
aquisição de imagem representa um enonne potencial na deter-
minação automática de parâmetros na Limnologia, principalmen-
te, pela implantação do monitoramento via sensores tenestres
de operação contínua. Favorecendo, a disponibilidade de um
Sistema de Infonnação dinâmico, atuando sobre os pariimetros
teledetectáveis e georeferenciados a um Sistema Geodésico, ser-
vindo para tomadas de decisão.
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ANÁLlSE FRACTAL DO SISTEMA HIDROGRÁFICO
DO MUNiCíPIO DO RIO DE JANEIRO

Gustavo Alfonso de Paulal); César de Oliveira Lopes(2) e André Calixto Vieira(3)
(/)Aluno..BolsistaIUFRRJIICEIDEFISIPIBICICNPq; (2)Prof Adj. UFRRJIICEIDF; (3)

UFRRJIIAIDEGEO; UFRRJ

gfractal@ufrrj.br;clopes@ufrrj.br e vieiraac@ufrrj.br

Rios e córregos, eles mesmos, sofrem do fenômeno da ero-
são e canalizam-se, formando padrões de drenagens. Tais pa-
drões relacionam-se com características geológicas e ambien-
tais; reproduzem o estágio de desenvolvimento e dissecação do
relevo; e podem sofrer ação antrópica. Esta pesquisa foi inspira-
da em resultados internacionais. Segundo Turcotte (1992), sob
dadas circunstâncias, os padrões de drenagens apresentam com-
portamento fractal estatístico - auto-similar. Evans (1984), es-
tudando vinte e sete variáveis morfológicas de relevo, obteve
que os sete primeiros componentes incorporavam 89% das in-
formaçÔes das variáveis morfológicas originais e, assim asso-
ciou vadável de relevo com dimensão fractal, DF. Pesquisas
publicadas, Hack (1957), revelaram comportamento fractal para
a drenagem nos rios na região noroeste dos E.U.A., com
DF=I,22. Estas e outras investigações nos levaram à aplicação
destes modelos e técnicas aos estudos do comportamento fractal
do sistema hidrográfico do município do RJ/Brasil. A geometria
dos fractais, através do método de contagem de caixas (Box-
CountinglBC-2D e análises log-Iog de Richardson-Mandelbrot),
tem sido largamente empregado em várias áreas do conhecimento
cientifico, para determinar a DF de imagens binárias-2D digita-
lizadas de estruturas auto-similares e estatisticamente auto-afins.
Os nossos objetivos consistiram em estabelecer correlação en-
tre dados empíricos e quantitativos, DF do sistema hidrográfico,
com características geológicas e morfológicas da região. Utili-
zou-se de mapas (hidrográfico, geológico e hipsográfico) na es-
cala 1:200.000, do Instituto Pereira Passos/DIG-Geoprocessa-
mento, 1999. Foram digitalizadas 151 imagens de pequenas cé-

lulas quadradas de lado igual a 2cm no mapa hidrográfico do
Município do Rio de Janeiro (área total média de 1300km2).Os
resultados experimentais, para as DF das 151 células examina-
das, foram divididas em sete intervalos de classes (A-G) cujos
valores são:{A=[l,00-1,02]; B=[1,03-1,05]; C=[1,06-1,08];
D=[1,09-1,16]; E=[1,17-1,27]; F=[1,28-1,38];G=[1,39-1,46]}.
A DF

éd
para a extensão examinada foi de (1,22:1::0,09). Defini-

ram-s~ ;~te cores para os intervalos de classe, A-G. As interpre-
tações computacionais-visuais entre o mapa de multifractalida-
de e os mapas hipsográfico e geológico, permitiram identificar:
a) dimensionalidade fractal alta (intervalo G) para canais de dre-
nagens retificados pelo homem (região oeste da Baixada de Santa
Cruz) e para a região central do maciço granítico da Pedra Bran-
ca; b) dimensionalidade fractal na faixa de 1,34 (intervalo F)
para as regiões do maciço alcalino do Gericinó e do maciço (gra-
nítico e gnáissico) da Tijuca; c) dimensionalidades fractais nos
intervalos B e C para a região central da Baixada de Bangu; d)
dimensões fractais mais baixas (intervalo A) foram relaciona-
das com a Baixada de Irajá e dimensões fractais no (intervalo B)
para a Baixada de lahúma. Estes resultados refletem, de forma
consistente, com as metodologias encontradas por Evans (1984)
- dimensão fractal com relevo, e, isto, têm apontado para con-
duzir um refinamento dos métodos de correlações: redimensio-
namento da rede de malha quadrada e segmentação fractal veto-
rizado, e o uso de interpolação de imagens superpostas. Esta
proposta, em principio, irá minimizar erros e, assim, aumentar a
acurácia dos resultados, com vistas à construção dos perfis de
linhas de isodimensão fractal.

O USO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA O ABASTECIMENTO PÚBLICO EM ÁREA DE GARIMPO NA
AMAZÔNIA ORIENTAL: ESTUDO DECASO

Raimundo Nonato do E. S. dos Santos - DoutorandolIGc/USP

Aldo da Cunha Rebouças - IGc/USP

As populações que habitam as áreas garimpe iras na Amazô-
nia, vem ao longo dos anos, enfrentando graves problemas am-
bientais e de abastecimento d'água, principalmente. Dentro desse
contexto, insere-se a área de Cachoeira do Piriá, localizada no
NE do Estado do Pará, ao sul do município de Viseu, entre as
coordenadas 46° 32' 20" e 46° 33' 21" de longitude w elo 44'
18"e 1° 46' 22"de latitude sul. O município de Cachoeira do
Piriá, foi criado em 1995 pela lei nO5.927, que o desmembrou
do municipio de Viseu. A população é de 16.500 habitantes, sendo
70% residentes na zona rural e o restante na Cidade de Cachoei-
ra e sua área é de aproximadamente 2.610 Km2.

A geologia local é composta por uma sequência vulcano-
sedimentar, e metaultramáficas -provavelmente lavas komatíti-
caso De:;taca-se também na área um espessa crosta ferruginosa
(lateritas). Fraturas, bandas de cisalhamento preenchidas por
quartzo e uma forte foliação milonítica, compõem o quadro es-
trutural da área.

Os problemas ambientais gerados pela garimpagem na área,
atingira:n principalmente os recursos hídricos superficiais, como
os rios e os igarapés, que foram assoreados, tiveram seus cursos
desviados e passaram a carregar grande quantidade de sedimen-
tos em suspensão e ainda, a contaminação mercurial. Esses im-
pactos, íJroporcionaram a mudança de hábito da população, que
antes, servia-se de tais fontes de abastecimento e passou a utili-
zar a água subterrânea em suas principais atividades.

Na cidade de Cachoeira foram cadastrados 5 poços amazô-
nicos (abertos), cujas profundidades variam entre 4 a 12metros,
18 poços tubulares, sendo 16 com profundidades entre 12 e 14
metros, 2 poços com profundidade de 40 e 54 metros c 4 cacim-
bas de I metro de profundidade.

O abastecimento da cidade é feito através de uma bateria de
16poços tubulares conectados a uma bomba, localizada no sopé
de um morro. A água bombeada segue através de tubulações
para uma caixa d'água no alto desse morro, com capacidade
para 75.000 litros, e de lá é distribuída para todas as residências.
O tempo de bombeamento diário é de aproximadamente 18 ho-
ras. Porém, a precariedade do serviço fez com que parte da po-
pulação escavasse seus próprios poços. A localização e conser-
vação desses poços os tomam vulneráveis a contaminação.

O uso da água subterrânea na cidade de Cachoeira do Piriá é
necessário e indispensável, haja vista a dêgradação das drena-
gens. Porém, esse recurso só será melhor aproveitado se houver
mudanças significativas, no local de captação e na rede de dis-
tribuição. Desta forma, seriam asseguradas, a eficiência do sis-
tema e a potabilidade da água. Promovendo assim, a gestão
ambiental para a sustentabilidade urbana.

Os conhecimentos hidrogeológico e geomorfológico locais,
permitem afirmar que a cidade de Cachoeira do Piriá, localiza-
se em um divisor de águas e que o aquífero pode está condicio-
nado, a complexa trama estrutural que envolve a região.
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MONITORAMENTO AMBIENTAL DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E SUPERFICIAIS EM TORNO DO LlX~O DE

NOSSA SENHORA DO Ó, MUNiCíPIO DE IPOJUCA.PE

Marcelo R. R. Da Silva * Almany C. Santos* Vàldinete L. Silva** Luciares de A. Costa*** Lívia N Cavalcanti
***

Sandra B. BalTeto*
*Depto. Eng. de Minas da UFPE (marcelor@npd.ufpe.br) **Depto. Eng. Química da UFPE ***Bolsistas PIBIC-CNPq

o lixão de Nossa Senhora do Ó, Município de Ipojuca-PE,
situa-se a alguns quilômetros da Praia de Porto de Galinhas, reco-
nhecidamente uma das maiores atrações turísticas do Estado de
Pemambuco. Do ponto de vista geológico o terreno (aprox. 13,8
ha) é constituído por sedimentos arenosos de idade quatemária,
porosos e permeáveis, facilitando bastante a infiltração do choru-
me para o lençol fTeático e, conseqüentemente, para os cursos
d'água proximais. O lixo, na sua maioria, é de origem doméstica,
observando-se eventualmente, lixo industrial e hospitalar.

O monitoramento das águas (subterrâneas e superficiais) foi
feito através de 06 pontos de amostragem, sendo 03 piezôme-
tros (para captação do freático), instalados nos limites do lixão,
duas cacimbas, também no freático (uma situada dentro do li-
xão e outra fora dos seus limites, a cerca de 400 metros), além
de um córrego situado nas proximidades (aprox. 500 metros).
As amostragens foram feitas nos meses de Janeiro, Fevereiro,
Março, Maio, Junho, Julho, Setembro e Outubro de 2001. Para
efeito de correlação foram calculadas as precipitações pluvio-
métricas acumuladas entre os períodos de amostragem, obtidas
de uma base metereológica situada a cerca de 3 \an.

Nas amostras coletadas foram determinados os parâmetros
fisico-químicos (pH, Eh e condutividade, STD - no campo; Só-
lidos Totais, Amônia, Nitrito, Sulfato, Fósforo, Cloreto, Alcali-
nidade, DBO, DQO - em laboratório), cátions potencialmente
poluentes (Pb, Zn, Cd, As, Se, Hg, Li, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, V,Fe,

Mn, Na, K, Ca), e parâmetros bacteriológicos (coliforrl1es totais
e fecais). As análises seguiram a metodologia do Standard Me-
thods for the Examination of Water Wastewater.

Na análise dos dados gerados, utilizou-se a técnica de esta-
tística multivariada conhecida como Análise de Componentes
Principais, no intuito de estabelecer grupamentos entre:parâme-
tros e de reconhecer similaridades entre pontos amostrados. Com
base nas taxas de precipitação pluviométricas, dividiu-se as
amostragens entre verão e inverno.

Verificou-se não haver correlação entre as concentrações dos
parâmetros e as taxas de pluviometria, mesmo tendo chovido
cerca de 1,6 mais no inverno que no verão. A análise geral dos
dados obtidos mostrou que as águas superficiais do córrego
amostrado apresentaram as menores concentrações de parâme-
tros fisico-químicos, enquanto que, no geral, as águas do piezô-
metro PZ3, situado a sudeste do Lixão (na direção do f1.uxosub-
terrâneo), apresentaram as concentrações mais elevadas. Do
ponto de vista bacteriológico, todas as amostras analisadas re-
velaram concentrações elevadas de coliformes fecais e totais.

Comparando-se as informações obtidas com os padrões de
potabilidade disponíveis, especialmente a Resolução N° 20 do
CONAMA, constata-se que a grande maioria das amostras de água
coletadas ao longo do programa apresentam parâmetros fisico-
químicos e bacteriológicos bem acima do permitido, classifican-
do essas águas como impróprias para o consumo humano.
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PETROGRAFIA E EVOLUÇÃO ESTRUTURAL DOS METASSEDIMENTOS TURBIDíTICOS TRIÁSSICOS DO

GRUPO PENíNSULA TRINITY, ÁREA DE BOTANY BAY, PENíNSULA ANTÁRTICA

Patrícia DujJles e Rudolph Trouw - Depto. Geologia - UFRJ

o Grupo Península Trinity é constituído por turbiditos dis-
tais e fáceis pelágicas associadas, depositados durante o Triássi-
co sobre crosta transicional ou oceânica. Ocorrem também, in-
tercaladas nos turbiditos, escassos corpos máficos de dimensões
métricas, interpretados como lavas provenientes de zonas de fra-
tura em fundo oceânico. O grupo foi deformado e fracamente
metamorfisado no Jurássico e encontra-se sobreposto em dis-
cordância angular por sedimentos aluviais e fluviais do Jurássi-
co Inferior a Médio, do Grupo Botany Bay, e por lavas andesíti-
cas e riolíticas do Grupo Vulcânico Península Antártica do Ju-
rássico Superior e Cretáceo. O acamamento sedimentar apre-
senta um mergulho íngreme para NW. A primeira fase de defor-
mação (O) caracteriza-se por dobras fechadas a isoclinais com
eixos orientados E-W variando de subhorizontal a inclinados
para ambos os lados. Desenvolveu-se nesta fase uma clivagem
ardosiana, aproximadamente paralela aos planos axiais das do-
bras D,. Falhas reversas associadas a estas dobras, geralmente
de caráter compressional, ressaltam o caráter dúctil- fÚptildesta
primeira fase deformaciona!. Muitas destas falhas fazem um
ângulo pequeno com o So' e ocorrem em escala meso e micros-
cópicas, fazendo supor que estas estruturas existam em escala
maior. Embora atualmente íngremes, assim como o acamamen-
to sedimentar, estas falhas devem ter se formado em posição de
baixo ângulo. Algumas camadas encontram-se tão intensamen-
te falhadas que assumem o aspecto de broken formation.

A segunda fase de deformação é caracterizada por dobras
suaves a abertas de desenvolvimento local, com eixos íngremes
a subverticais, que dobram a clivagem ardosiana. Desenvolveu-

se nesta fase uma clivagem de crenulação ou clivagem espaça-
da. Estruturas transicionais de caráter dúctil-fÚptil que afetam a
clivagem ardosiana e a clivagem de crenulação são relacionadas
a uma terceira fase de deformação e foram observadas em al-
guns afloramentos e lâminas.

Minerais metamórficos como mica branca, clorita e albita
indicam metamorfismo em temperaturas de aproximadamente
300-350°C correspondendo a condições abaixo de fáceis xisto
verde. O metamorfismo ocorre associado ás duas primeiras fa-
ses de deformação.

Através da interpretação tectônica das fases de deformação
concluiu-se que o D) é representativo do processo de subduc-
ção, resultando no progressivo imbricamento e empilhamento

das sucessões turbidíticas. Desta forma, a seqüência sedimentar
que originalmente tinha alguns km de espessura, foi verticalisa-
da e repetida, resultando na atual faixa de afloramento, com uma
espessura aparente de aproximadamente 20 km. A análise deta-
lhada do perfil observado no campo mostra uma sucessão de
camadas subverticais, com topo quase exclusivamente para sul,
levando a crer que essa repetição se deu por falhamento e des-
cartando a hipótese de repetição por dobramento isoclina!. Ain-
da durante a primeira fase de deformação parte da estratificação
sedimentar foi desmembrada, obtendo um aspecto de broken
formation, estrutura esta característica para ambientes de zonas
de subducção.

A segunda e terceira fase deformacional são interpretadas
como ajustes de movimento lateral, posteriores aos movimentos
de subducção.

LlTOQuíMICA E GEOQuíMICA ISOTÓPICA DO MAGMATISMO MESO-CENOZÓICO DAS ILHAS SHETLAND

DO SUL, ANTÁRTICA

Adriane Machadol; Farid Chemale Jr.2,3;Evandro F de Lima3; Rommulo V. Conceiçao2
ICurso de Pós-grar{uaçào em Geociências - UFRGS; 2Laboratório de Geologia Isotópica, IG - UFRGS, 3 CPGq, IG-UFRGS

O Mesozóico-Cenozóico nas Ilhas Shetland do Sul é marca-

do por um importante evento magmático que permitiu a geração

e colocação de rochas vulcânicas e plutônicas. Dentre as Ilhas

Shetlancl do Sul, foram investigadas no presente trabalho, as Ilhas

Livingston, Greenwich, Robert, Rei George e Ardley.

As rochas vulcânicas presentes são de composição básica a

intermediária, raramente ácida e estão intercaladas com rochas

vulcanoclásticas (tufos, brechas vulcânicas e conglomerados).

Em geral, rochas sedimentares aparecem associadas as vulca-

noclásticas. As rochas plutônicas são representadas por gabros,

tonalitos e dioritos, os quais ocorrem principalmente nas Ilhas

Livingston e Greenwich. Corpos subvulcânicos (plugs, diques e

sills) são observados em campo e possuem composição basálti-

ca, andesito basáltica e andesítica, raramente riolítica.

Este conjunto de rochas das Ilhas Shetland do Sul apresen-

tam: (i) afinidade cálcico-alcalina ou médio-K; (ii) baixos a mo-

derados conteúdos de KP; (iii) teores de MgO de 2 a 7%, com

exceção da maioria das rochas da Ilha Robert e em algumas da

Ilha Livngston, onde o conteúdo é elevado (7 a 9%); (iv) eleva-

dos conteúdos de elementos incompatíveis (litófilos e terras ra-

ras leves); (v) elevado fracionamento de elementos terras raras
pesados com relação aos leves; (vi) suaves anomalias negativas
e positivas de Eu; (vii) pronunciadas anomalias negativas de Nb
e Ti; e (viii) empobrecimento em Zr e Hf.

Dados petrológicos, geoquímicos, de química mineral e de
isótopos sugerem que as rochas de todas as ilhas são cogenéti-
cas e o líquido parental é pobre em elementos incompatíveis.
Estas rochas foram geradas por cristalização fracionada com
uma assembléia mineral composta por olivina + clinopiroxê-
nio + plagioclásio + Ti-magnetita, sendo o líquido precursor
das rochas com origem a partir de pequenas taxas de fusão de
um manto litosférico do tipo MORB. Por meio das razões ini-
ciais de Sr (0,703-0,704) e os valores positivos de eNd (+2,66
a +7,30) concluí-se que não ocorreram processos significati-
vos de contaminação crusta!. No entanto, foram reconhecidos
dois componentes de subducção, os fluídos ricos em elemen-
tos litófilos e os sedimentos. Os fluídos e os sedimentos influ-
enciaram a composição química do magma simultaneamente,
sendo que a contribuição dos sedimentos « 3%) foi a mais
significativa.
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AN APPROACH OF THE HARDY POINT GEOLOGY, GREENWICH ISLAND,
SOUTH SHETLAND ISLAND, ANTARTIC

Guilherme Mallannl, Edinei Koester , Fraid Chemale Jr.2 & Edson Vicente da Silva3
ICurso de pós-graduação em Geociências - UFRGS (guilherme.mallmann@ufrgs.br); 2Laboratório de Geologia Isotópica, IG-
UFRGS; 4Departamento de Geologia - UFC

Hardy point (62°32'S and OS9°34'W) so called Fort Point,

is the SW portion ofGreenwich Island, South Shetland Islands,
Antartic. The South Shetland Islands are an island are generated
by subduction of Antartic Plate under Aluke Plate around Crea-

taceous- Tertiary boundary. Except Elephant, Clarence, Smith and
small others, these islands are formed by effusive and explosive
volcanic, sedimentary and few occurrences ofplutonic rocks. In
this work is presented the results offield mapping in the Hardy
Point region and around areas as lithologic, structural and stra-
tingraphic features.

The oldest rocks ofthe Hardy Point are centimeter-size (2 to
SOcm) basic enclaves and tonalitic/anorthositic xenoliths. The-

se rocks have, in general, rounded shapes, defined boundaries
and absence ofreacions in the rims. The host-rocks are fine-to-
medium grain tonalites and diorites where the tonalites also can
be found as xenoliths in the diorites. The diorites are the more
abundant plutonic rock in the area and show fine-to-medium
equigranular texture and amphibole in the mineral composition.

In very localized areas this rock present a N-S subvertically
magmatic flow marked by amphiboles and xenoliths alignment.
The upper section of plutonic rocks presents two sequences with

four faceisassociations - FA of explosive volcanic rocks limited
by an angular unconformity. The Sequence I (So=N30cW/ 20°
NE) is represented by sedimentary volcanogenic deposil:Sin the
bottom (FA l-a) and pyroclastic fali deposits in the top (FA I-b).
the Sequence 11(So=S400E/400NW) comprises pyroclastic fali
deposits with massive basic/intermediary pyroclastic breccias,
lapili-tuffs and tuffs, characterized by expressive amounts of
sulfides (FA lI-a). The second faceis associations (FA I-b) is
very similar, but the sulfidation is absenceappears a small sub-
volcanic intrusion (ca. IKm2) of porphiritic andesite. The youn-
gest rocks are small granitic bodies, dioritic-granitic dikes and
acid veins.

Hardy Point region is characrterized, in structural terms by
occurrence ofbrittledeformational structures, as faults and frac-
tures. The more common structures are millimeter to c'~ntime-
ter-spaced fractures with and without filled. Normal,reverse and
transcurrent minor faults were identified, and present, and sli-
ckenlines, and dislocations markers as kinematic indicators.

Acknowledgments: The authors thanks to PROANTAR-
CNPq for financial support to SECIRM for logistic support.

PETROFÁCIES DE ARENITOS DO GRUPO BOTANY BAY (JURÁSSICO)

NA ÁREA DE BOTANY BAY, PENíNSULA ANTÁRTICA

Felipe F.F. Medeirosl; Juliana P. Hypólito2;André Ribeiro3
IBolsista IC-CNPq/PROANTAR; 2Bolsista DAE-UFRJ; 3Dept. de Geologia, IGEO-UFRJ

Na área de Botany Bay ocorrem três sucessões mesozóicas:
a) turbiditos triássicos do Grupo Península Trinity, deformados

e com grau de metamorfismo incipiente; b) depósitos de leques
aluviais e deltaicos,jurássicos, do Grupo Botany Bay; e c) lavas
e rochas intrusivas félsicas e intermediárias, cretáceas, do Gru-
po Vulcânico Península Antártica.

As sucessões do Grupo Botany Bay aparecem inclinadas
desde 30° para SE até subhorizontais, em contato de falha ou em
discordância angular sobre os turbiditos triássicos. Estão corta-
das por diques e cobertas pelas lavas cretáceas. Estas sucessões
incluem ruditos, arenitos, wackes, pelitos e menor proporção de
tufos. Delgados níveis de carvão associam-se aos pelitos. Fo-
lhas fósseis forneceram idade Iurássico Inferior.

Os ruditos são fanglomerados, conglomerados grossos até
finos com matriz arenítica, e diamictitos. O caráter lítico destas
rochas é definido pela alta proporção de fragmentos de arenitos,
siltitos e argilitos deformados. Os pelitos do Grupo Botany Bay
são siltitos contendo quartzo, mica branca, cIorita, feldspatos e
traços de minerais opacos, além de argilitos.

Os arenitos, finos até granulo-arenitos transicionais a con-
glomerados, são maturos, bem selecionados, com a maioria dos
grãos subangulosos a subarredondados, com circularidade mé-
dia. Ocorrem contatos pontuais, tangenciais e côncavo-conve-
xo. A escassa matriz resulta da compactação de intraclastos. Em
muitas amostras feldspatos, quartzo e litoclastos estão parcial-
mente substituídos por carbonatos.

A composição quartzo-lítica ou lítica dos arenitos é definida

por cIastos de arenitos, wackes, siltitos, argilitos e vários tipos

de quartzo policristalino. Muitos dos litoclastos mostram cIiva-
gem ardosiana ou de crenulação, e a maioria dos grãos d~ quart-

zo policristalino apresenta extinção ondulante forte e bandas de
deformação, indicando erosão de sucessões deformad.as. Em
menor proporção ocorrem cIastos de metachert, tufos, feldspa-
tos, quartzo monocristalino e minerais opacos. Alguns cristalo-
cIastos de quartzo monocristalino, de provável origem vulcâni-
ca, podem ser interpretados como produtos de erosão intrabaci-
aI dos tufos ou como grãos neovulcânicos. A comparação petro-
gráfica entre os diversos tipos de litoclastos presentes com amos-
tras dos turbiditos do Grupo Península Trinity indicam que estes
constituiram a principal área fonte dos detritos para a bacia ju-
rássica em Botany Bay.

Devido a alta proporção de fragmentos de rochas metas se-
dimentares e de quartzo policristalino, nos diagramas QFL e
QmFLt as amostras plotam no campo de orógeno reciclado.
Entretanto, as sucessões do Grupo Botany Bay tem sido consi-
deradas como depósitos de bacias intra-arco transicionais para
retro-arco, que por sua natureza deveriam conter uma pe:trofáci-
es derivada de rochas típicas de arco magmático. Os diagramas
de petrofácies aliados aos dados de campo sugerem que a bacia
jurássica se instalou, em Botany Bay, sobre uma cunha acrecio-
nal constituída pelos turbiditos triássicos, em uma fase anterior
ao pleno desenvolvimento do arco magmático. Este é re:presen-
tado pelas rochas intrusivas, lavas e tufos do Grupo Vulcânico
Península Antártica.
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LIITOFÁCIES E ASSOCIAÇÕES DE LlTOFÁCIES DA FORMAÇÃO HOPE BAY, PENíNSULA ANTÁRTICA

F.v.p Paciullo, A. Ribeiro, R.R. Andreis, R.A.J. Trouw
Departamentode Geologia- UniversidadeFederaldo Rio de Janeiro

Na Península Antártica, ocorre um extenso complexo turbi-
dítíco Permo?- Triassico cortado por um arco magmático Meso-
zóico-Cenozóico. As sucessões turbidíticas na porção norte da
Península Antártica foram denominadas de Grupo Península Tri-
nity, constituído por três formações designadas com nomes geo-
gráficos dos locais aonde foram descritas: formações Hope Bay,
Legoupil e View Point. Na localidade de Hope Bay, a sucessão
turbidí1:icaestá parcialmente coberta, em discordância angular,
pelos depósitos de leques aluviais da Formação Monte Flora
(Jurássico) e por depósitos glaciais Cenozóicos a Recente. Ro-
chas vulcânicas e plutônicas do arco magmático Jurássico-Cre-
táceo da Península Antártica também afloram. Embora a base
da sucessão turbidítica não aflore, uma espessura mínima de 533
metros foi obtida, através da elaboração de um perfil estratigrá-
fico detalhado ao longo da costa. A Formação Hope Bay é cons-
tituída por cinco litofácies: arenitos maciços, laminados, turbi-
ditos clássicos, e lamito maciço. Os arenitos maciços ou com
gradaçiio normal,são grossos a médios. Os contatos entre as ca-
madas são bruscos (planos ou ondulados), ou erosivos irregula-
res (bn:chas de intraclastos) na base, e retos no topo. Ocasional-
mente, laminações paralelas ou convolutas, ou marcas de onda
linguóides aparecem nos 20-60 cm superiores. Arenitos médíos,
com lamínação plana, ocorrem em camadas amalgamadas de
até 10 metros de espessura (p.ex. área dos Cinco Lagos). Turbi-
ditos clássicos são constituídos por repetições de pares arenito-
lamito e é a associação de litofácies predominante. Os turbiditos
de acamamento espesso são constituídos por arenitos médios,
maciços ou laminados; os lamitos são maciços e raramente la-
minados. Intervalos de Bouma AE, AB, ABD ou BDE estão pre-
sentes. Camadas de siltitos argilosos pretos, maciços, foram con-
sideradas como intervalo E, enquanto que íntervalos D incluem

siltitos maciços e laminados. Os turbiditos de acamamento del-
gado são constituídos por arenitos finos a muito finos e siltitos
arenosos, maciços, com marcas de onda (cavalgantes) ou con-
volutas, intercalados com siltitos lamíticos maciços ou pobre-
mente laminados. As camadas arenosas têm contatos basais brus-
cos, planos, ondulados ou irregulares, sendo comum estruturas
de carga. Intervalos de Bouma CD e CDE são comuns. Concre-
ções carbonáticas centimétricas estão localmente presentes. La-
mitos maciços são constituídos por camadas de até 0,5 metros
de espessura de siltitos argilosos pretos e não fossilíferos, que
ocorrem recobrindo arenitos maciços ou no topo de sucessões
de turbiditos de acamamento delgado. Os turbiditos clássicos
contém restos de plantas (talos e hastes) nas camadas lamíticas
e bioturbações do tipo endichnia nas camadas arenosas e lamíti-
casoSeis tipos de padrões de traços fósseis foram observados. A
distribuição vertical dessas associações de litofácies permite di-
vidir a sucessão em três unidades: inferior e superior, onde pre-
dominam arenitos, separadas por uma unidade mediana onde
predominam lamitos. A alta razão areia/lama e a ausê'1cia de
ruditos sugerem que as unidades inferior e superior represen-
tam preenchimento de sistemas de canais diqueados (channel-
levee), relacionados a progradação de lobos em região de su-
parleque. A unidade mediana, lamítica, poderia representar tur-
biditos distais das regiões inferiores de leques ou, depósitos de
sistemas de canais diqueados de longa duração. Direções de
paleocorrentes mostram um leque de dispersão entre 300° a
60° com predominância de direções norte-noroeste (345°).
Quando restauradas para a posição da Península Antártica du-
rante o Triássico, indicam uma paleomargem a leste-nordeste
como área fonte para os turbiditos, que deveriam estar progra-
dando para oeste.

DEPÓSITOS DE ÁGUAS PROFUNDAS DO TRIÁSSICO EM CABO LEGOUPIL, PENíNSULA ANTÁRTICA

A. Ribeiro; R. R. Andreis; F. v.p Paciullo; R.A.J. Trouw
Departamento de Geologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. CNPq-Proantar.

Uma sucessão de arenitos, lamitos e ruditos, com caimento
para NNW, dobrada em facies subxisto-verde com prehnita, cons-
titue a Formação Legoupil, em Cabo Legoupil, NE da Peninsula
Antártica. A sucessão é coberta em discordância angular por de-
pósitos aluviais jurássicos, cortada por diques andesíticos cretá-
ceos e falhas normais; mas sua base não aflora. Isocrónas Rb-Sr
rocha total e moldes de bivalvos indicam sedimentação triássi-
ca; dados radiométricos de zircões detríticos restringem a idade
máxima de deposição ao carbonífero. A Formação Legoupil e
correlatas na Península Antártica (Hope Bay e View Point) fo-
ram inclui das no Grupo Trinity Península, consideradas depósi-
tos de geossinclinal e em parte como embasamento do arco mag-
mático Mesozóico da região. Porém, discute-se ainda se o arco
estava ativo durante ou não durante a deposição triássica. As-
sim, as sucessões foram tidas como depósitos de bacias ante-
arco, retro-arco e ante-país. Recentes estudos paleoambientais
mostraram que constituem um complexo de depósitos de águas
profundas. O intuito do trabalho é mostrar parte da história de
um segmento deste complexo. Cinco facies foram reconhecidas
na Fonnação Legoupil: arenitos maciços, turbiditos clássicos
de acarnamento espesso, turbiditos clássicos de acamamento
delgado, lamitos e lamitos seixosos. Os arenitos maciços cons-
tituem camadas tabulares de 0.5-2m de espessura, amalgama-

das em estratos métricos. Os turbiditos de acamamento espesso
formam estratos métricos, compostos por arenito maciço, areni-
to laminado/marcas de onda e lamitos. Gradação normal, bre-
chas intraformacionais e conglomerados ocorrem na base des-
tas facies. Os turbiditos de acamamento delgado definem-se pela
altemância rítimica de arenitos (maciços/marcas de onda) e la-
mitos, em camadas compostas tabulares delgadas, empilhadas
em estratos de até 50m. Os lamitos seixosos formam corpos mé-
tricos maciços com seixos de granitóides, felsitos, calcáreo, chert,
quartzo de veio, arenitos e delgados cordões e sllow-balls arení-
ticos. Os lamitos maciços/laminados constituem estratos com
até 30m de espessura. A alta razão arenito/lamito e espessura
dos corpos areníticos sugerem que os arenitos maciços e turbi-
ditos de acamamento espesso representem depósitos em canais
no setor médio de um leque submarino. Os turbiditos de acama-
mento delgado registram sedimentação marginal aos canais. Os
lamitos seixosos registram fluxos de detritos nos canais e planí-
cies marginais. Os estratos lamíticos provavelmente são facies
de abandono ou distais. Uma sucessão não-turbidítica com c.80m
de espessura, invertida e com caimento 75°N intercala-se nos
turbiditos. São lamitos maciços/laminados, arenitos laminados,
com marcas de onda ou estratificação cruzada, e conglomera-
dos maciços, com estratificação horizontal ou cruzada, organi-
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zados em ciclos grano-estrato-ascendentes. As estruturas direci-
onais registram fluxos para E e W. Níveis fossilíferos definidos
por moldes de bivalvos aparecem dispersos nos arenitos ou con-

centrados em coquinas. Interpreta-se esta sucessão como parte
de um delta (frente deItáica-planície deltáica), provavelmente
introduzi da no ambiente marinho profundo por deslizamento
(sUde ou gUde block), desde as paredes de um canyon ou talude
adjacente. Dobras irregulares nos turbiditos adjacentes reforçam

--

esta interpretação.
Considerando a posição da Península Antártica no Triássico

e o predomíneo de paleofluxos NWW na Formação Legoupil e
correlatas sugere-se como áreas fontes unidades hoje posiciona-
das no sul do Chile e Argentina. As petrofácies areníticas suge-
rem ainda uma margem continental inativa durante a produção
dos sedimentos que constituem os depósitos de águas profundas
do triássico.

TERTIARY GLACIAL SEDIMENTATION IN KING GEORGE ISLAND,
SOUTH SHETLAND ISLANDS, WEST ANTARCTICA

P. R. dos Santos and A. C. Rocha-Campos
Instituto de Geociências, USp, Sp, 05508-900, dosantos@usp.br, acrcampo@usp.br

The glacially-influenced sediments on King George Island
are considered as a record offour glacial episodes encompassing
the Early Eocene-Early Miocene interval (to about 30 Ma), which
are know, in order, as: Kraków, Polonez, Legru and Melville.

The Kraków glaciation is represented by a thin (3.6 m) iso-
lated outcrop of glacial marine diamictite at Magda Nunatak. It
contains long-ranging Tertiary bivalves and scaphopods, as well
as coccoliths of Cretaceous and, rarely, Tertiary age. Discoas-
ters ofmid-Paleocene to Early Eocene ages were obtained from
a related basaltic breccia, from which a single K-Ar determina-
tion of 49.4 :I:5 Ma (Middle Eocene) has been obtained. The
diamictite is interpreted as related to local mountain glaciation.

In the > 50 m thick Polonez Cove Formation, which crops
out between Low Head and Lions Rump, in King George Bay,
the Krakowiak Glacier Member (5 - 15 m thick) is described as
representing lodgement tillite and glacial fluvial deposits con-
taining faceted and striated clasts oflocal or continental Antarc-
tic provenance up to 2 m in diameter.

The glacigenic strata rest disconformably on an irregular subs-
trate of lavas of the Mazurek Point Formation, which at its type
locality yielded a K-Ar age of about 74 Ma (late Cretaceous).

The Krakowiak Glacier Member is overlain by glacial mari-
ne sediments and basaltic flows and breccias containing large,
dispersed clasts of exotic lithologies, including many ice-rafted

dropstones up to 1.5 m in diameter. The whole sequenc~: is dis-
conformably overlain by andesite-dacite lavas (Boy Point For-
mation) which yielded K-Ar ages of 22.4 - 23.6 Ma, although
these are probably minimum ages.

Terrestrial, subglacial tillites over 100 m thick, which fill
valleys cut into subaerial andesitic lavas, and lahar-type debris
flows (the Legru Bay Group) crop out at AdmiraIty Bay and
make up the record ofthe Legru glaciation. Striae on the under-
Iying volcanic rocks and pseudomorphs of ice wedges in the
diamictites, which contain clasts of local provenance, testify to
mountain glaciation ofrestricted extent. K-Ar dates of26 Ma at
the top and 30 Ma at the base of the lava flows suggest a Late
Oligocene age for this event.

The youngest Tertiary glacial interval in King George Is-
land is recorded by the glacial marine deposits ofthe Cape Mel-
ville Formation (Melville glaciation). This unit forms 200 m thick
sequence of altemating fine bathyal and outer shelf seeliments
with abundant, exotic ice-rafted clasts up to 2 m in diarneter.

Fluvial and debris flow sediment found between th~ Polo-
nez Cove Formation and the Legru Bay Groups are interpreted
as indicating climatic amelioration, or "interglacial" conditions.
Similarly, plant-bearing (Notofagus - podocarp assemblage) beds
intercalated between the Legru Bay Group and the Cape Melvi-
lle Formation also represent "interglacial" conditions.

METAMORFISMO DE ALTA PRESSÃO NA ILHA POWELL, ILHAS ORKNEY DO SUL, ANTÁRTICA

L.s. A. Simões'; R.A.J. Trouw; R. Moraes3, Departmentode Petrologiae Metalogenia- UNESP, Rio Claro
2Departamento de Geologia - UFRJ, Rio de Janeiro
3Department ofGeology - UMD, College Park, MD, USA

As Ilhas Orcadas do Sul (60D35'S, 45DOO'W) representam
porções de um microcontinente originado durante a desagrega-
ção do Gondwana. A Ilha Powell esta localizada no centro do
arquipélago sendo sua geologia formada por três unidades: (i)
parte do Complexo Metamórfico de Scotia (CMS), o qual domi-
na as porções norte e central da ilha e é interpretado como um
complexo de subducção de idade Mesozóica; (ii) Formação Grau-
vaca-Folhelho (FGF) ocorre na porção sul da Ilha e é represen-
tada por turbiditos correlacionáveis com o Grupo Península Tri-
nity de idade Permo- Triássica; e (iii) o conglomerado da Ilha
Powell que recobre todas as outras unidades de forma discor-
dante e apresenta idade entre Jurássico Superior e Cretáceo In-
ferior. O contato entre CMS e FGF é transicional e marcado por
aumento na deformação e no metamorfismo para o norte da ilha.
Quatro zonas metamórficas foram definidas com base em análi-
se petrografia, de sul para norte: (I) zona sem granada e biotita;
(II) zona com granada sem biotita; (IlI) zona com granada e

biotita; e (IV) zona com granada e biotita abundante. Anfibólio

ocorre como um mineral acessório e sua composição também
indica aumento das condições metamórficas para norte, com
aumento de AI e Ti no sítio tetraédrico. Os resultados de tempe-
ratura calculados com o termômetro granada-biotita (P(:rchuck
& Lavrent'eva, 1987) são compatíveis com a mudança elecom-
posição do anfibólio, indicando aumento progressivo da tempe-
ratura de 400DCna zona III até 490DC na zona IV. O conteudo
de Si na mica branca indica que a pressão máxima nas zonas I e
II foi em tomo de 4 kbar, na zona III entre 5 e 7 kbar e na zona
zona IV entre 4 e 8 kbar. Temperatura e pressão foram calcula-
das com o programa THERMOCALC obtendo-se, na zona II,
525 DCe 7,4 kbar, na zona III 544 DCe 7.3 kbar, e da zona 4,
556 DCe 7.7 kbar. Os erros para as temperaturas são inferiores a
5% e para a pressão são em tomo de 20%. Apesar dos valores
absolutos serem distintos, os diversos indicadores confirmam a
existência de um gradiente metamórfico com aumento de tem-
peratura de sul para norte da ilha, em regime de relativamente
alta pressão.
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EVOLUTION OF MESOZOIC TO CENOZOIC ACCRETIONARY COMPLEXES IN THE SOUTH SHETLAND

ISLANDS AND ADJACENT AREAS

R.A.J. lrouw, A. Ribeiro, F.v.P. Paciullo, Instituto de Geociências, UFRJ, 21949-900, Rio de Janeiro, Brasil

Metamorphic successions with a large proportion of
ocean J100r material, named the Scotia metamorphic com-
plex, bave been interpreted as representing accretionary
complf:xes, related to the Mesozoic-Cenozoic Antarctic
Peninsula magmatic arc. According to metamorphic age
three units can be identified: (1) the part that crops out on
the Sotlth Orkney Islands with ages of 180-200 Ma, (2) the
units from the Elephant Island group with ages in the range
90-110 Ma, and (3) the rocks of Smith Island with ages
around 50 Ma. These units show similar deformational struc-
tures although with different orientation. A first deformati-
on phase, DI' associated with the growth ofrelatively high
pressure metamorphic minerais, including blue amphibole,
records southward subduction with respect to the present
geographic position ofthese islands. A second phase appe-
ars to n:present collision with an ocean plateau or sea-mount,
resulting in intense refolding ofDI structures, with a sinis-

trai strike-slip component at Elephant Island. These local
collisions seem to have provided suitable conditions for pre-
servation. Metamorphic conditions during D2 are at higher
temperature and lower pressure as compared to DI' Later
structures, labelled D3, are related to heterogeneous uplift
and regional rotation, under declining metamorphic condi-
tions. The deformation and metamorphism of the Triassic
Trinity Peninsula Group and correlatives, composed of tu-
bidite successions, that crop out mainly on the Antarctic
Peninsula, show several features similar to the Scotia meta-
morphic complex. These sequences are usually in very low
metamorphic grade, but show locally transitions to greens-
chist facies conditions with relatively high pressures. The
deformational style, showing "broken formation" in various
outcrops, and overtumed stacking, is consistent with accre-
tionary wedge deformation, with late lateral sinistral shear
zones.

EVOLUÇÃO GEOTECTÔNICA DOS METASSEDIMENTOS TURBIDíTICOS TRIÁSSICOS DO GRUPO TRINITY

PENINSULA NA ÁREA DE BOTANY BAY, PENíNSULA ANTÁRTICA

Camilo C. Trouw & Rudolph A. J. Trouw - Universidade Federal do Rio de Janeiro

o objetivo deste trabalho é descrever detalhadamente
as estruturas deformacionais com ênfase nas microestrutu-
raso A subdivisão dessas estruturas em várias fases de de-
formaçiio, permitiu a elaboração de um modelo evolucio-
nário, desde o Triássico até o presente. As amostras e os
dados utilizados como base para essa pesquisa foram cole-
tados durante a Operação Antártica realizada no verão de
1998/1999.

Foram descritas detalhadamente 50 lâminas delgadas,
em conjunto com amostras e demais informações obtidas
em campo. Elaborou-se mapas estruturais para cada fase de
deformação além de um mapa com as atitudes do acama-
mento sedimentar (So) e seções geológicas.

Conclui-se que atuaram três fases de deformação com-
pressionais. A primeira fase (D I)' originou dobras fechadas a
isoclinais, geralmente acompanhadas por uma clivagem (S I)'
aproximadamente paralela aos planos axiais. Freqüentemen-
te ocorrem falhas associadas a essas dobras, ressaltando o
caráter dúctil-rúptil de DI' Em seções delgadas a clivagem SI
pode ser definida como ardosiana nas rochas de granulome-
tria mais fina e como clivagem em domínios ou ardosiana
espaçada nas rochas mais grossas. O mapa de DI mostra que
a atitude de SI apresenta strike E-W e mergulho (íngreme)
preferencialmente para norte, com os topos das camadas pre-

dominantemente orientados para sul.
A segunda fase de deformação (D2) ~ caracterizada por

dobras suaves a abertas, que dobram SI e redobram as dobras

DI' Os eixos das dobras D2 são geralmente íngremes a sub-
verticais. S2é uma clivagem de crenulação ou espaçada, bem
definida apenas nas rochas finas. Sua atitude esta disposta
subvertivalmente com strike N-S, mergulhando para leste e
para oeste.

Em algumas lâminas e afloramentos foram encontrados
kink-bands, evidenciando um fase de deformação tardia (D3),
com características quase rúpteis. Devido a escassez destas
estruturas, não foi elaborado um mapa desta fase.

Com base nas informações obtidas reconstruiu-se a se-
guinte evolução geotectônica para a área. Durante o Triássi-
co ocorreram depósitos de sedimentos turbidíticos distais e
fácies pelágicas associadás, sobre uma crosta transicional ou
oceânica. No início do Jurássico, processos de subducção
deformaram e metamorfisaram essa sucessão sedimentar.
Repetições estratigráficas tanto por dobramento como por
imbricamento tectônico (falhas de empurrão) durante DI'
causaram o espessamento e verticalização do conjunto que
passou a fazer parte de uma cunha acrecional. Ajustes poste-
riores, possivelmente ligados a movimentos transcorrentes
provocaram as fases D2 e DJ'
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MESOZOIC TERRANES ON THE WEST GONDWANA MARGIN AND THEIR IMPLlCATIONS: AN OVERVIEW OF
THE BRITISH ANTARCTIC SURVEY SPARC PROJECT

Alan P.M Vaughan
IBritishAntarcticSurvey, High Cross. MadingleyRd. Cambridge CB3 OET. a.vaughan@bas.ac.uk

Despite its critical importance for palaeoclimatic reconstruc-
tions, the Mesozoic latitude ofWest Gondwana is poorly known
between 175 and li OMa. Recent evidence of exotic terranes
from the Antarctic Peninsula region and new results based on a
combination of isotope dating and structural analysis indicate
that we may know less than we thought about the position and
environment of West Gondwana during the Mesozoic (250-65
million years ago). Recent discoveries suggest that the Antarc-
tic Peninsula is composed of at least two suspect terranes in
fault contact with para-autochthonous, continental, Gondwana
margin rocks (Vaughan & Storey 2000). Key Jurassic and Cre-
taceous fossiliferous rocks on the outer part of the West Gon-
dwana margin that are used to make inferences about the locati-
on ofthe fragmenting supercontinent prior to Cenozoic glaciati-
on may not have been in their current positions when they for-
medo Instead they may have moved hundreds or thousands of
kilometres away from the pole in the period up to 100 million
years ago. The new insights stem from precise SHRIMP and
Ar-Ar laserprobe dating ofthe main deformation phase of a pre-
viously poorly understood episode ofmountain-building on the
Antarctic Peninsula as part of the British Antarctic Survey
SPARC project. Tectonic activity during the "Palmer Land
Event" has tumed out to be mid-Cretaceous in age, 50 million
years younger than previously supposed (Vaughan et aI. 2002)
and post-dating the formation of fossiliferous rock sequences
crucial to Gondwana interpretations. Accretionary complex ro-
cks of the Westem Domain terrane and magmatic arc rocks of

the miero-continental, Central Domain terrane may have docked
with continental, shallow marine and volcanic rocks ofthe para-
autochthonous Eastem Domain during the deformational episo-
de known as the "Palmer Land event". The new data suggest
that these rocks, rather than being fixed in their mod'~m-day
positions, were part of far-travelled microcontinental crustal
masses that collided with the West Gondwana margin ,causing
the "Palmer Land Event". There are three main possibilities
being tested by SPARC: (i) the outerpart ofthe West Gondwana
margin was fixed with respect to East Gondwana and complete
throughout its history, (ii) it is composed of rocks that travelled
obliquely along the Gondwana margin from New Zealand or
Australia to arrive in their modem day positions; (iii) or its com-
ponent rocks arrived directIy from a source outside tbe Gon-
dwana supercontinent via oceanic subduction and head-on co-
llision. The new age data and existing structural data provide
support for option (ii).
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INFORMATIZAÇÃO APLICADA AO ESTUDO DA GEOLOGIA

Júlio Cesar Horta de Almeida* & João Carlos Correa**

* U.E.R.J. ** Landmark Graphics

Nos últimos anos um grande desafio para todas as áreas do
conhecim(:nto tem sido encontrar um modo de se beneficiar dos
avanços tecnológicos que vêm sendo alcançados desde o final do
século passado, em especial na área da tecnologia da informação.
Hoje, processos de informatização estão em curso praticamente em

todas as matérias e são responsáveis por uma revolução contínua-
que nos obriga constantemente a reavaliar limites e perspectivas.

Os beneficios são inquestionáveis, o que explica sua rápida difu-
são, rompendo barreiras mesmo nos círculos mais conservadores.

No caso de ciências geológicas, a presença mais forte da
informática etá, sem dúvida, nos recursos de processamento apli-
cados às analisese modelamentos, que se tomam cada vez mais
complexos e precisos. Porém, na segunda metade da década pas-
sada, motivado pelo aumento exponencial de dados coletados, a

indústria petroeleira percebeu que, além da capacidade de proces-
sar, era crucial o desenvolvimento de tecnologias e ferramentas
que permitissem armazenar, acessar e interagir adequadamente

com essa crescente massa de dados. Essa necessidade gerou vári-
as iniciativas a nível mundial, patrocinadas por um ramo de ativi-
dade econômica que se uniu em torno desse interesse comum.
Assim, foram desenhados padrões e modelos de dados como POSC
e ferramentas como o PetroBank que hoje são usados em várias
partes do mundo. A Agência Nacional de Petróleo (ANP) do Bra-
silos utiliza para armazenar todo o acervo de dados de explora-
ção que foram e ainda serão adquiridos pela industria no Brasil.

Por entender que esta tecnologia comprovadamente reduz o
ciclo de transformação de dados em informação, e de informa-
ção em conhecimento, os seguintes princípios foram almejados

durante a realização deste projeto:
Definição de padrões para a coleta de dados;
Desenho de uma base capaz de comportar todos os atributos
necessários á caracterização geo/estrutural de uma área em
estudo;
Flexibilidade em ser extendida a outras áreas como a geo-
química, a paleontologia, etc. permitindo a interrelação en-
tre disciplinas;
Validação e consistência como filosofia para armazenar e
utilizar o sistema;
Ser uma ferramenta que permita a reusabilidade dos dados,

o acesso e a pesquisa da informação e disseminação do conheci-
mento.

Automação de processos permitindo a concentração de es-
forços nas atividades de agregação de valores como interpreta-
ção e análises.

Para tal, foi desenhado um modelo de dados capaz de abri-
gar/validar dados coletados durante atividades curriculares de
formação de grupos de estudantes da Universidade Estadual do
Rio de Janeiro (UERJ) ente os anos de 1989 a 2002. A sua utili-
zação foi extendida a bolsas de Mestrado e Doutorado, consis-
tindo hoje em um acervo que se enriquece continuamente. Hoje
se encontram carregados no sistema cerca de 4.000 pontos de
interessegeológicoe 10.000 medidas.

A existência de uma base de dados digital, consistida é, sem
dúvida um insumo básico que se propõe alimentar e dar subsídi-
os às mentes do novo milênio para estas desvendarem com cla-
reza os fenômenos geológicos.

A UTILIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE PALEONTOLOGIA E GEOLOGIA EM PROJETOS PEDAGÓGICOS
PARA.DISCIPLlNARES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

José Antonio Barbosa * & Daniela Mirian Sobral Ferreira
*(Geografia/UFPE), **(Geograjia/UFPE)

O Conhecimento, hoje acumulado sobre a história evolutiva
da vida no planeta através da Paleontologia e da Biologia,junta-
mente com as informações geológicas que resgatam a história
das transformações tectônicas ocorridas no planeta desde sua
formação, e as implicações dessas transformações nas mudan-
ças biológicas, constituem um importante conjunto de informa-
ções e uma poderosa ferramenta na construção de uma consci-
ência sobre o passado geológico e biológico do planeta, sobre
sua magnitude e complexidade.

O projeto pedagógico para-disciplinar, foi levado a cabo de
forma experimental junto a escola Conhecer, em Recife Pernam-
buco. Através de palestras e aulas práticas uma equipe de alunas
da 7' série:do Ensino médio, teve a oportunidade de conhecer a
história evolutiva da vida na terra. Aliadas a essas informações,
as alunas tiveram acesso a noções de Geologia histórica (eras
geológicas, tectônica de placas, bacias sedimentares, fossiliza-
ção, etc.), além disso, as alunas também tiveram acesso à pe-
quenas coleções de fósseis disponíveis na UFPE, possibilitando
a familiaridade prática com os fósseis.

A proposta final do projeto foi a elaboração de uma enciclo-
pédia digital, em CD- ROM, com as informações coletadas em
diversas publicações e grande número de sites na internet, como
museus e universidades. Além disso, um trabalho de campo foi
realizado na pedreira Poty, em Paulista Pernambuco, com a fi-
nalidade de observar em um local bastante fossilífero, as mu-
danças da fauna causadas pela variação ambiental, além de no-

ções simples e experimentais de estratigrafia e processos de fos-
silização. Através da coleta e identificação dos fósseis da pe-
dreira e da montagem de maquetes, as alunas puderam entender
e explicar os eventos que foram responsáveis pela modificação
ambiental: como a separação dos continentes, a abertura do atlân-
tico, além dos eventos de transgressão e regressão marinha que
depositaram as camadas sedimentares visitadas na pedreira. O
trabalho final foi apresentado em forma de projeto de pesquisa
científica, no VII Ciência Jovem de Pernambuco.

Os frutos do trabalho foram extremamente gratificantes. A
ótima repercussão dos resultados, além da corajosa iniciativa
pedagógica, agradou aos professores das escolas que acompa-
nharam o projeto e demonstrou que muitas informações de im-
portância a respeito da história geológica e biológica do planeta
ainda são desconhecidas pelos próprios docentes. A falta de cen-
tros de visitação, como museus de Geociências e História Natu-
ral, faz com que os estudantes não tenham praticamente nenhum
contato com essas informações, revelando um imenso atraso
cultural-científico dos futuros cidadãos. Outro importante fator
alcançado, foi a compreensão dos estudantes da complexidade
dos ecosistemas vivos e a sua suscetibilidade as variações ambi-
entais, como alterações da temperatura global e variação do ní-
vel do mar. O maior resultado foi a certeza de que conhecimen-
tos mais aprofundados sobre o tema evolução e geologia histó-
rica devem ser oferecidos a esses estudantes para gerar uma maior
relação de respeito pela vida na Terra.
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A GEOLOGIA NO MAIOR DICIONÁRIO DA lÍNGUA PORTUGUESA

Pércio de Momes Branco!
!Serviço Geológico do Brasil CPRM, Sureg-PA

Fone: (51) 32337311. E-mail: geologia@portoweb.com.br

Contratado pelo filólogo Antônio Houaiss, o autor redigiu,
entre 1986 e 1990,3.471 verbetes para o Dicionário Houaiss,
publicado em 2001. Esses verbetes abrangeram inicialmente
Mineralogia, Gemologia e gíria dos garimpos brasileiros. Pos-
teriormente, a pedido de Antônio Houaiss, o trabalho foi ampli-
ado, englobando os demais ramos da Geologia.

Nos quatro anos em que o trabalho foi feito, o autor trocou
freqüente correspondência com o filólogo, expondo problemas
específicos do linguajar dos geólogos brasileiros, tanto de pro-
núncia quanto de grafia, além de outros tantos relacionados com
tradução ou de adaptação para o português de termos técnicos
estrangeiros. Esses contatos esclareceram dúvidas e eliminaram
erros arraigados e, por outro lado, permitiram ao dicionarista
enriquecer sua obra com palavras e acepções ausentes nos dici-
onários até então publicados.

O Novo Dicionário da Lingua Portuguesa (o popular Aure-
lião), de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, além de não ter
contado com a participação de um colaborador especializado
em Geologia, é superado pelo trabalho de Houaiss em vários
aspectos. O Dicionário Houaiss tem 3.008 páginas e 228.500
verbetes, contra as 2.160 páginas e 160.000 verbetes do Aure-
lião. É muito mais rico na etimologia e informa, sempre que
possível, a data em que a palavra apareceu impressa pela pri-
meira vez. Além disso, a última edição do Aurélio (Aurélio -
Século XXl), publicada após a morte de seu autor, traz altera-
ções que Cláudio Moreno, doutor em Letras, considera" 'revi-

sões' desastradas". Por tudo isso, Moreno afirma: O Rei Aurélio
está morto; viva o Rei Houaiss!

Entre as questões que o autor analisou com Antônio Hou-
aiss está o adjetivo suborizontal, que os geólogos brasileiros

usualmente escrevem com hífen e h. Houaiss decidira dicionari-
zar a forma correta, sem hífen e sem h, mas a equipe que con-
cluiu a obra após seu falecimento, não a incluiu.

As freqüentes dúvidas com relação à sílaba tônica (zeolitaJ
zeólita, riolito/riólito, epidoto/epídoto, corindon/córindon) fo-
ram discutidas com Houaiss e esclarecidas no seu dicionário.

As falhas e omissões existem, por certo, e a mais clamorosa
que encontramos está no verbete esmeralda. Por razões total-
mente incompreensíveis, esse nome é considerado sinônimo de
esmeralda-brasileira e esta, definida como euclásio verde. E a
definição de ciclossi/icato está tão incompleta que ficou sem
sentido. O coordenador do equipe assegurou ao autor, porém,
que essas falhas serão corrigi das na próxima edição.

A grafia de cristal-de-rocha, que Aurélio registra se:mhífen
e que Houaiss, como já fizera Celso Luft, reconheceu exigir esse
sinal, acabou não sendo hifenizada, estando dicionarizada como
subverbete. Também isso, porém, há de ser corrigido na próxi-
ma edição.

Há algumas surpresas. A forma aplito, por exemplo, usada
pelos geólogos, é menos correta que haplito.

Houaiss teve o cuidado de registrar, para os minerais, tam-
bém a forma terminada em ite (calcite, por exemplo), usada em
Portugal, encaminhando o leitor para a forma preferivel, em ita
(calcita). Além disso, apresenta uma sinonímia bem mais rica
do que lhe foi proposta pelo autor e teve também o cuidado ex-
tremo de lembrar, em todos os elementos químicos, que:o vocá-
bulo não costuma ser usado no plural.

Por tudo isso, geólogos que precisem consultar um dicionário
de português para esclarecer dúvidas de natureza técnica, não de-
vem hesitar: a fonte a ser procurada é o Dicionário Houaiss.

GEO-ESCOLA: APOIO EM TEMAS GEOCIENTíFICOS PARA DOCENTES DE CIÊNCIAS E GEOGRAFIA NO
NíVEL FUNDAMENTAL EM JUNDIAí-ATIBAIA, SP

Celso Dai Ré Carneiro; Ronaldo Barbosa
Departamento de Geociências Aplicadas ao Ensino, Instituto de Geociências UNICAMP.
Caixa Postal 6152, CEP 13083-970, FAX +55 (19) 32891562, Campinas, Sp, Brasil.
E-mail: cedrec@ige.unicamp.br; ronaldo@ige.unicamp

O projeto Geo-Escola é um modelo de utilização de materi-

ais didáticos com suporte no computador que visa disponibili-

zar dados geológicos, imagens e mapas locais para os professo-

res de ensino fundamental e médio de uma dada região. A pes-

quisa em andamento desenvolve o primeiro módulo-piloto do

projeto, tendo consultado um total de 168 escolas de ensino fun-

damental públicas e particulares, da região entre lundiaí e Ati-

baia (Estado de São Paulo). A consulta obteve respostas de 108

professores, revela-se que estes têm interesse por temas geoci-

entíficos e pelo uso de recursos audiovisuais em suas aulas, e

estão conscientes da importância da abordagem da dinâmica

ambiental nas respectivas disciplinas. O levantamento indicou
que mais de 85% das 49 escolas que responderam ao questioná-

rio possuem infra-estrutura de equipamentos de informática para

apoio pedagógico e alguma forma de acesso à Internet. Um exa-

me comparativo dos Parâmetros Curriculares Nacionais das áreas

de Geografia e Ciências com os conteúdos efetivamente minis-

trados na escola fundamental- nessas disciplinas - permite di-

zer que, ao lado da valorização oficial, em teoria, da abordagem

da realidade local em Ciêr.cias e Geografia, historicamente os

temas geocientíficos sofreram processo de abandono. O projeto

Geo-Escola, inserido nesse contexto, ao disponibilizar via CD-

ROM e Internet dados e ferramentas abertas para os professo-

res, estimula um uso mais democrático dos equipamentos e pro-

gramas e pode contribuir para a atribuição de novos papéis tanto

para o professor como para o aluno: "professor-autor" e "aluno-

autor", podendo até mesmo ser reproduzido e adaptado a outras

realidades regionais.
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MELHORANDO A EDUCAÇÃO GEOLÓGICA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO:
RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA

Cláudio de Castro*, José Diniz Madruga Filho e Elioenai Pereira de Castro***

* Cecine/Deminas/UFPE, ** Cecine/Funeso, *** CecinelUFPE

Preocupado com má qualidade da abordagem do conteúdo
geológico nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio, o setor
de geocíências da Coordenadoria do Ensino de Ciências do Nor-
deste, CECINE/UFPE elaborou um Projeto denominado Geoci-
ências com objetivo de diagnosticar as causas dessa má qualida-
de e o que fazer para reverter este quadro.

Inicialmente, para conhecer as possíveis dificuldades dos
professores, foram selecionadas algumas Escolas da rede públi-
ca e particular, nas quais foram entrevistados os professores de
Ciências e Geografia que são os responsáveis pelo ensino dos
fundamentos da geologia neste nível de escolaridade. Nos ques-
tionários respondidos, os professores revelaram que não se sen-
tiam seb'llros na abordagem do conteúdo geológico principal-
mente pelo fato de terem pouco conhecimento teórico e prático
sobre a matéria e de não disporem de materiais instrucionais
para as atividades práticas.

Diagnosticadas as principais dificuldades apontadas pelos
professores, a equipe de geociências da CECINE encaminhou a
CAPES um Projeto visando reverter, pelo menos em parte, este
quadro. Os objetivos iniciais do Projeto visaram; a) capacitação
de professores de Ciências e Geografia, b) produção de cole-
ções didáticas de Minerais e Rochas, c) gestões junto aos Con-
selhos Estaduais e Federal de Educação propondo modificações
no conteúdo e metodologia do ensino dos fundamentos de Geo-
logia e d) difusão do conhecimento geológico através de pales-
tras, exposições, Feiras de Ciências e outros meios. Com os re-
cursos obtidos da CAPES e posteriormente do MEC/SESU o

setor de Geociências iniciou um programa de capacitação de
professores e montou uma oficina para Produção de coleções
didáticas de Minerais e Rochas. Como resultado destas ativida-
des, foram inicialmente capacitados mais de 1000 professores
do Amazonas ao Rio Grande do Norte e produzidas mais de
5.000 coleções didáticas de Minerais e Rochas que foram doa-
das as escolas envolvidas no projeto.

Concomitantemente, foram realizadas exposições em locais
públicos e palestras voltadas principalmente para vestibulandos,
mostrando a importância do conhecimento geológico para o bem-
estar e riqueza do HOMEM e manutenção equilibrada do Meio-
Ambiente mundial.

As avaliações e acompanhamento realizados nas Escolas
mostraram que tanto professores como alunos estavam agora
satisfeitos e interessados em trabalhar o conteúdo geológico e
que muitos alunos se diziam motivados a serem Geólogos ou
Engenheiros de Minas.Estes resultados positivos obtidos com
as ações do Projeto, sugerem que atividades semelhantes e ino-
vadoras devem ser planejadas e executadas por todos os que se
preocupam em melhorar a qualidade da Educação Geológica nas
Escolas brasileiras.

No momento, além da produção das coleções didáticas de
Minerais e Rochas o setor de Geociências oferece mensalmente
curso de capacitação de professores, oficinas de iniciação cien-
tifica e realiza duas excursões geocientífica, nas quais partici-
pam com grande entusiasmo e alegria, alunos de 7 a 70 anos.

As atividades do Projeto Geociências foram iniciadasem 1984.

PRINCíPIOS E ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A REFORMULAÇÃO CURRICULAR
DOS CURSOS DE GEOLOGIA

Joil José Celino *
Pós-graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência -IF - UFBa e IGEO/DGGA - UFBa - joil@ujba.br

Em seminários de Estudos e Propostas para a Graduação (UNI-
CAMP, UFBA, etc.) chegou-se a algumas conclusões sobre o atual
modelo de ensino superior no Brasil, com destaque que:
(I) os alunos passam muitas horas nas salas de aula e tem pou-

co t~:mpo para ampliar seus conhecimentos em outras áreas;
(11) os estudantes estão desqualificados para atender as atuais

exigências do mercado de trabalho; e
(III) a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) abre espaço para que

possamos "desengessar" as grades curriculares.
Este trabalho é uma proposta de tornar os currículos mínimos

mais flexíveis, abrindo espaço para cada Universidade desenvol-
ver sua grade curricular de acordo com a vocação regional.

Algumas opções básicas devem ser seguidas:
(a) o o~jetivo deve ser, gerar um novo curriculo, de caráter anu-

al, composto para atender, no mínimo, aos mais urgentes,
gritantes e prementes problemas estruturais, conjunturais e
de atualização de curso;

(b) durante o período de transição, o número de vagas oferecido
pelo Curso anual não poderá ser superior a 40;

(c) é necessário a existência de prévio acordo quanto ao núme-

ro de conteúdos distintos que possam ser admitidos como
aceitáveis para os professores ministrarem; e

(d) é de todo desejável que os conteúdos das disciplinas a se-
rem cursadas durante o último ano sejam dados de modo
concentrado durante pouco mais do que o primeiro semestre
deste ano para que os alunos possam desenvolver seus está-
gios ou elaboração do trabalho final com toda a liberdade.

Os princípios gerais para orientar esta "reconstrução" curri-
cular baseia-se em que:
(1) a formação técnica específica não deve implicar no fecha-

mento de outras alternativas ao jovem;
(2) deve ajudar os jovens a se formarem como cidadãos prepa-

rados com certo nível de conhecimento científico básico,
ínseridos no contexto humano e político atual, e detentores
de uma habilitação específica;

(3) esta formação científica básica tem como funções: tor-
ná-Io interlocutor no mundo tecnológico e científico mo-
derno; dar suporte à sua pretendida habilitação especifi-
ca; e fornecer certa massa crítica de conhecimentos que
possibilite ao aluno progredir por conta própria e/ou a
eventual escolha pouco traumática de outras alternati-
vas de vida.

(4) a formação técnica deve: (a) privilegiar um núcleo-base de
disciplinas fundamentais em detrimento de uma pretensa
multiespecialização, sendo abertas apenas umas poucas al-
ternativas concretas e sobretudo dada a chance ao aluno para
que ele próprio encontre sua inserção no mercado de traba-
lho com auxílio efetivo da Universidade; (b) ser atual e atu-
alizar-se permanentemente; (c) ser integrada e não se esfa-
celar entre disciplinas estanques; (d) estar conforme o nível
de amadurecimento intelectual e científico médio dos jo-
vens; (e) nela própria haver um mecanismo aberto para bus-
ca de alternativas de profissionalização; e (f) não se encer-
rar com o fim do curso.
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GEOLOGIA CIRCUNSTANCIADA NA LITERATURA BRASilEIRA:
OS EXEMPLOS DE MACHADO DE ASSIS E DE ÉRICO VERíSSIMO

Luiz Antonio Chieregati(1); Vilmário Antunes da Silva(i)
fi) Cia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRMISP

No momento atual, ao mesmo tempo em que se discute a
Educação em Geologia e a construção de uma Cultura Geológi-
ca, podemos observar que a Geologia, seja como área de inves-
tigação própria, seja como parte da História Natural, teve im-
portantes episódios de inserção na cultura literária nacional. À
parte a literatura que aborda deliberadamente os temas geológi-
cos sob o prisma político ou sócio-cultural- e as obras de Eucli-
des da Cunha e de Monteiro Lobato são exemplos clássicos -
dois outros autores fizeram interessantes incursões nessa área:
Machado de Assis e Érico Veríssimo.

Oprimeiro, tendo vivido numa época de grande desenvolvi-
mento das ciências fisicas e naturais, deixou impresso em sua
obra registros importantes desse período que, dessa forma, ti-
veram inserção na cultura popular. No que se refere à geologia,
a passagem mais marcante ocorre em Memórias Póstumas de
Brás Cubas, de 1881. Nesse livro, no capítulo 57, intitulado
Geologia, Machado de Assis ao descrever o temperamento e o
caráter de um de seus personagens introduz, a um só tempo,
diversos conceitos geológicos: "... havia no Lôbo Neves certa
dignidade fundamental, uma camada de rocha que resistia ao
comércio dos homens. As outras, as camadas de cima, terra
solta e areia, levou-lhas a vida, que é um enxurro perpétuo".
Observa-se aqui a aplicação de dois conceitos geológicos: o do
empilhamento de camadas e o dos processos erosivos.

Passagens denotando erudição nos conceitos geológicos e
mineralógicos permeiam quase toda a obra de Machado de As-
sis (Dom Casmurro, A Mão e a Luva, laiá Garcia, Esaú e
Jacó, Helena, e vários de seus contos). Talvez tenha sido Ma-

chado de Assis um dos primeiros a utilizar o termo do termo
aluvião no sentido figurado de imensidão, encontrada numa
passagem do conto Aurora sem Dia: "Durante esse tempo ia o
poeta tirando do bolso uma aluvião de papéis".

Machado de Assis lida com igual facilidade com os conceitos
e o 'fazer científico ", retratando-os de forma bastante apropria-
da em dois contos do livro Histórias sem Data, de 1884: "...os...
dissabores nas relações do coração provinham de que o amor era
praticado de um modo empírico; faltava-lhe a base científica" e
adiante, numa nítida alusão a Newton e o episódio da queda da
maçã: "Que mal lhe fez esta pedra que caiu de cima? Qualquer
mestre de física lhe explicaria a queda das pedras".

Entende-se a erudição de Machado de Assis nesses temas
ao lembrarmos que em 1873 ele foi nomeado Primeiro Oficial
da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio
e Obras Públicas, pasta a que estavam subordinados os serviços
de geologia da época do império.

No caso de Érico Veríssimo as abordagens geológ.icas são
menos freqüentes porém mais aprofundadas. A emocionante aber-
tura de Incidente em Antares, de 1971, mostra um autor com
pleno domínio de geologia, paleontologia efisiografia. Entretan-
to, a paixão de Veríssimo pelo tema é bastante antiga e está regis-
trada o livro Viagem à Aurora do Mundo (1939), considerado o
primeiro livro de paleontologia em lingua portuguesa.

Destaque-se das considerações acima a preocupação ,eo com-
promisso com a exatidão das informações apresentadas, aspectos
esses fundamentais para um trabalho de suporte aos meios de co-
municação, para divulgação do conhecimento geológico.

A SITUAÇÃO DO ENSINO DE GEOCIÊNCIAS NOS CURSOS TÉCNICOS DE NíVEL MÉDIO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Carolina Maia Cotrim & Arlei Benedito Macedo
Instituto de Geociências - Universidade de São Paulo

Os cursos técnicos de nível médio das escolas públicas do Es-
tado de São Paulo oferecem disciplinas e tópicos de Geociências
em seus cursos de Agrimensura, Agricultura, Florestal, Meio
Ambiente,e Mineração. Foi feita uma pesquisa com o objetivo de
levantar a situação do ensino de Geociências nas escolas técnicas
de nível médio, no que se refere ao planejamento e sua efetivação,
em trabalho conjunto do Instituto de Geociências da USP e do Cen-
tro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Foram levan-
tadas as disciplinas e respectivas ementas em todos os cursos e
verificado o andamento do ensino nos cursos, a partir de trabalhos
conjuntos com as coordenações do Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza. Para obter dados mais concretos, foram
comparadas duas escolas que ministram cursos de Técnico em Meio
Ambiente, a ETE Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros no
Município de Iguape e a ETE Júlio de Mesquita, no município de
Santo André. Os custos financeiros da pesquisa foram financiados
por um projeto da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, que
inclui também ações diretas de apoio à escola de Iguape, e por duas
bolsas do programa Bolsa-Trabalho da COSEAS.

Em relação ao planejamento, constatou-se que a soma de com-
petências que se declara desenvolver é grande demais para que
seja possível a capacitação de um técnico, como o de Meio Ambi-
ente ou Mineração, dentro do tempo disponível para o curso. As
disciplinas relacionadas às Geociências, são desenvolvidas com
uma carga horária muito pequena, o que, combinado com a falta
de Geociências no ensino fundamental e médio, não permite a
formação do aluno em profundidade suficiente para que compre-
enda o funcionamento da Terra e relacione este conhecimento com

as intervenções que terá que executar como técnico. Além disso
algumas das ementas dos cursos foram desenvolvidas por profis-
sionais sem formação específica em Geologia, o que leva a con-
fundir definições e agregar sob o nome de Geociências noções de
Topografia e a subdividir excessivamente noções de Geociências
dentro de várias disciplinas. As condições objetivas for:am estu-
dadas por entrevistas estruturadas e não estruturadas, com alunos,
professores e coordenadores e por observação das atividades di-
dáticas nas escolas-piloto. Faltam condições para ensino e apren-
dizagem eficientes, não obstante o esforço de professores e funci-
onários. Baixos salários, ausência de recursos para projeltos e ins-
talações deficientes em algumas escolas dificultam a exewção do
que foi planejado.

Recomenda-se um estudo rigoroso do currículo, no que se
refere a competências e programas das disciplinas, elaboração de
materiais didáticos, treinamento e fornecimento de condições para
que as escolas possam exercer suas funções de ensino e t:xtensão.
A colaboração iniciada entre a Universidade de São Paulo e o
CEET Paula Souza será ampliada, permitindo apoio dire:to às ati-
vidades das escolas, incluindo participação dos alunos, apoio ao
planejamento, treinamento de professores e execução de projetos
conjuntos. Destaca-se entre estes o Centro de Tecnologia Ambi-
ental do Vale do Ribeira, que terá atividades de ensino, incluindo
a montagem de um curso de formação de Tecnólogos em Gestão
Ambiental e atividades de pesquisa e extensão, iniciando com um
curso de Especialização em Gestão Ambiental, dirigido a profis-
sionais de nível superior atuando no Vale do Ribeira, entre os
quais os professores do ensino médio e de cursos técnicos.
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5AS COM GIS: MINERAIS EROCHAS INTEGRANDO CONCEITOS

Liane Maria Azevedo Dornelles (1),Maria Valéria Ramos Ferreira (2),Suzana Hinds Ferreira da Silva (3),Rosângela dos Santos

Magno (/), Flávia Ferreira Sereto (5),Samara Karine da Silva
(6)

(I)
Departamento de Oceanografia/Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geoprocessamento/IGEO/UERJ.

Rua São Francisco Xavier, 524 sala 4030-E. Maracanã, Rio de Janeiro, RJ - Brasil. CEP: 20550-013.
Tel.: (021) 2587-7838/ Fax: (021) 2587-7692. E. mail: dornelle@iis.com.br
(2)

Escola Estadual Araribóia/CIEP 369 Jornalista Sandro Moreira. E. mail: gil.rj@uol.com.br
(3)

Universidade Federal do Rio de Janeiro/Departamento de Geografia. E. mail: suzanahinds@bol.com.br
(4)

Centro Educacional Teresa Pires. E.mail: rosangelamagno@bol.com.br
(51Faculdade de Educação/Pedagogia/UERJ. E.mail:jlaviasereto@aol.com
(6)

Faculdade de Engenharia/Engenharia Cartográfica/UERJ. E.mail: samarak64@hotmail.com

Sistema de InfoIDIação Geográfica - SIG (GIS - Geographic

InfoIDIation System) consiste num conjunto integrado e organi-
zado de equipamentos e programas computacionais, dados geo-
gráficos e pessoal, destinados a obter, aIDIazenar, atualizar, mani-
pular, analisar e exibir todas as fOIDIas de infoIDIação geografica-

mente rderenciada, podendo ser introduzido em atividades de
ensino, em diferentes níveis. Este trabalho descreve as etapas vín-
culadas à elaboração e montagem do módulo prático 5'" com GIS,
vinculado a um curso de alfabetização em GIS, semi-presencial,
destinado a professores e alunos de 5" série, visando a introdução
de conceitos básicos de SIG, a partir de tópicos especiais relacio-
nados ao ensino de Artes, Ciências Naturais, Educação Física,
Geografia, História, Língua Estrangeíra, Matemática e Língua
Portugu(~sa, através de exercícios dirigidos, com auxílio do GIS
SISPLAMTE - Sistema de Apoio ao Planejamento e Monitora-

mento Territorial, baseados nas linhas norteadoras dos Parâme-
tros Cuniculares Nacionais - PCNs, para o Ensino Fundamental.
Para tal encontra-se em fase de dimensionamento e modelagem o
conteúdo de uma Base de Dados, propiciando a sua utilização em
análises e interpretações englobando distintas aplicações a saber:
Ciências Naturais - rochas, minerais e minérios, integrando con-

ceitos; Educação Física - caracterização de esportes em geral;

Geografia - coordenadas geográficas, impactos ambientais en-

volvendo enchentes e movimentos de massa; História - Brasil de

ontem e hoje sob a ótica das capitanias hereditárias; Língua Es-
trangeira (Inglês) - vocabulário associado à temática GIS; Lín-
gua Portuguesa - dialetos das diferentes regiões do país; Mate-

mática - geometria no espaço e a tecnologia GIS. No tocante ao
tema rochas, minerais e minérios os discentes, através do SIS-
PLAMTE 5'" COM GIS, poderão observar a relação entre jazi-
mentos minerais e litologias associadas; localizar ocorrências de
jazidas de minério de manganês, ouro e ferro; tecer considerações
acerca de sua importância junto à economia do país, fabricação e
usos; avaliar os impactos causados pela extração e exploração de
recursos minerais; efetuar cálculo de áreas de interesse, vincula-
das à exploração mineral e a movimento de massas, entre outras
aplicações, reunindo procedimentos e lógicas que convergem no
sentido de transfoIDIar dados em infoIDIações de fácil acesso. A
integração pretendida certamente favorecerá a fixação de concei-

tos em GIS, pelos discentes, propiciando uma visão integrada do
Brasil, valorizando sua plural idade, identificando seus elementos
e as interações entre eles, contribuindo para um posicionamento
critico e construtivo, voltado para o meio ambiente e recursos
minerais.

DIVULGAÇÃO CIENTíFICA POR MEIO DE "GEOLOGIA NA PRAÇA E NO IGC RECEBE VOCÊ"

Lúcia Maria Fantinel & Leila Nunes Menegasse
Departamento de Geologia, IGC-UFMG

O conhecimento geológico está ausente na educação básica
da maiOlia dos cidadãos do planeta. Praticamente inexiste como
fOIDIadisciplinar no ensino brasileiro, nos níveis fundamental e
médio. Na educação superior, constitui disciplinas do currículo
de reduzido número de cursos. À limitada participação da Geo-
logia na educação fOIDIalbrasileira somam-se a inexpressiva
divulgação social desta ciência decorrente do pouco interesse
dos geólogos pela difusão de suas pesquisas em meios não es-
pecializados, o reduzido número de exposições e museus geoci-
entíficos no país e a restrita presença de temas geológicos na
literatura escolar e nas mídias nacionais. As conseqüências des-
sa lacuna, no campo da fOIDIaçãoespecífica, expressam-se na
baixa relação candidato/vaga nos vestibulares para cursos de
Geologia, nas dificuldades cognitivas dos alunos ao iniciarem
seus estudos nessa área e nas altas taxas de evasão desses cur-
sos. Na sociedade em geral, os efeitos manifestam-se no desco-
nhecimento por parte dos cidadãos da dinâmica de sua morada
planetária, da natureza não-renovável dos recursos minerais e
do comportamento do sistema Terra quando submetido extensi-
va e globalmente à intervenção antrópica. Em geral, esses ele-
mentos não integram a base de conhecimentos que o cidadão
mobiliza ao tomar decisões em sua vida.

A divulgação científica, como parte constitutiva das ciênci-
as, integra os movimentos do fazer e do difundir ciência - man-

tém uma relação de interdependência e complementaridade com
a produção do conhecimento. Descontinuidades nesse movimen-
to de cognição-comunicação da Geologia afetam, portanto, a
sociedade e a ciência geológica, sobretudo na presente etapa da
história da humanidade em que tão claramente se manifesta a
complexa inter-relação do sistema social com o ambiente plane-
tário em que ele se insere.

As atividades de divulgação "Geologia na Praça e no IGC
recebe você" dão continuidade ao projeto "Geologia e Socie-
dade", inicialmente, como resposta às solicitações de escolas
do ensino fundamental e médio de Belo Horizonte de visitas
monitoradas ao Instituto de Geociências da UFMG e, poste-
rioIDIente, como ampliação dessa experiência para o público
não escolar. Suas ações incluem a elaboração de painéis ins-
trucionais para os públicos escolar e não especializado, a or-
ganização de coleções de materiais geológicos e cartográfi-
cos, com ênfase em materiais de Minas Gerais e Belo Hori-
zonte, e a realização de exposições que conjugam elementos
auto-explicativos, monitorados e interativos. Constituem ob-
jetivos da atividade: divulgar a natureza científica da Geolo-
gia e as contribuições dessa ciência no enfrentamento de pro-
blemas geoambientais; oferecer ao público visitante a opor-
tunidade de um contato direto com materiais geológicos, ins-
trumentos, procedimentos e produtos do trabalho do geólo-
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go; contribuir de forma complementar para o ensino de geo-
ciências e para a formação ambientalmente referenciada dos
estudantes e, ainda, divulgar os campos de atuação do geólo-
go, o curso de Geologia da UFMG e as áreas de pesquisa do
Departamento. Avaliação por meio de questionários preen-
chidos pelo público, à entrada e saída de uma das exposi-
ções, procurou conhecer o perfil do público, sua expectativa
com relação à mostra e o resultado da visita frente aos objeti-
vos instrucionais da exposição. O público, constituído prin-

cipalmente de trabalhadores em serviços gerais, medlnicos e
estudantes, declarou que gostaria de ver, na exposição, mate-
riais sobre minerais e rochas, paleontologia, mineral;ão, hi-
drogeologia, cartografia e "tudo sobre Geologia". À saída,
avaliou que a mostra respondeu a suas expectativas. Para a
totalidade do público pesquisado, a exposição acrescentou
conhecimento novo, identificado, pela maioria, como o apren-
dizado acerca da importância dos minerais e rochas (:m suas
vidas e da importância dos fósseis.

QUAL DEVERIA SER A FORMAÇÃO DO GEÓLOGO DO SÉCULO XXI: QUANTITATIVA OU QUALITATIVA?

C. E. de M Femandes I, P. L. F da Rocha 1eM Gaspar 2

'UFRJ, IGEO, Departamento de Geologia, 21949-900 Rio de Janeiro, RJ
2 UFRJ, 1F Instituto de Física, 21949-900 Rio de Janeiro, RJ
(cemfern@geologia.ufrj.br), (ferrucio@acd.ufrj.br), (mgaspar@if.ufrj.br)

Os dados usados neste trabalho resultam de uma experiência
acumulada de cerca de trinta anos, pelos autores, ministrando cur-
sos de graduação e pós-graduação em geologia e física. A pesqui-
sa foi motivada pela observação das dificuldades encontradas
pelos alunos no curso profissional, oriundas de suas respectivas
formações. Sabe-se que o estudo da Terra (a Geologia) impõe um
fator de escala no modo de aplicação dos conhecimentos e bases
teóricas matemático-físico-químicas. Entretanto, há uma pergun-
ta fundamental que necessita ser respondida antes de qualquer
discussão sobre a forma como transmitir ao aluno de graduação
os conceitos de um mundo físico-químico-matemático. Existe a
necessidade de se formar um geólogo com perfil quantitativo? É

necessário que o geólogo seja mais do que apenas um usuário?
Os resultados apresentados neste trabalho pretendem abrir

um campo de discussão sobre como deverá ser o profissional de
Geociências no século XXI. Muitos dos cursos de Geologia no
Brasil tem em sua grade curricular, pelo menos em nível básico,
os conceitos de física, química e matemática. A questão fica no
quanto de quantitativo deve ser transmitido esse conheçimento
aos alunos. Qualquer escola de Geologia e ou empresa que tra-
balhe na área está repleta de complexos equipamentos para me-
dições, seja na área de geofísica, geoquímica, mapeamento etc.
Parece razoável que o usuário entenda pelo menos os. funda-
mentos de como funciona o equipamento à sua disposiç:ão.

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: GEOECOTURISMO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL NO MUNiCíPIO DE

CAVALCANTE (GO) COMO MECANISMOS DE CONSTRUÇÃO DA CULTURA GEOLÓGICA

Paulo de Tarso Ferro de Oliveira Fortes', Edi Mendes Guimarães', Fausto de Almeida Lazarin' e Edson Rodrigo Toledo Neto2
'Instituto de Geociências - Universidade de Brasília
2Departamento de Engenharia Florestal- Universidade de Brasília

As atividades ecoturisticas no entorno do Parque Nacional
da Chapada dos Veadeiros (GO) vêm se intensificando nos últi-
mos dez anos e mais recentemente nas proximidades da cidade
de Cavalcante, situada a 320 km de Brasília (DF).

O turismo ecológico, rural e histórico-cultural, este último
devido à presença de diversas comunidades Kalunga no municí-
pio de Cavalcante, bem como a criação de animais silvestres,
extrativismo controlado, agricultura orgânica e produção de plan-
tas medicinais, são atividades econômicas que podem ser de-
senvolvidas aproveitando as estruturas sociais, culturais e eco-
nômicas existentes e garantindo a preservação ambienta!.

Uma vez que a região apresenta aspectos geológicos muito
interessantes, desde sua complexa evolução à presença de estru-
turas geológicas sedimentares muito bem preservadas em boa
parte das principais cachoeiras, o geoecoturismo pode ser en-
tendido como o ecoturismo acompanhado de explicações geo-
lógicas apresentadas de forma simplificada.

Para que as atividades ecoturísticas possam ser desenvolvi-
das com o mínimo de impactos ambientais causados, principal-
mente, pelo aumento no número de visitantes, a comunidade do
município deve dispor de informações básicas sobre planejamen-
to e gestão ambiental apresentadas de maneira simples e objetiva.

O projeto de extensão aqui exposto é desenvolvido pelo Insti-
tuto de Geociências da Universidade de Brasília em parceria com
a Prefeitura Municipal, a Associação dos Condutores em Ecotu-

rismo e a Organização Não Governamental Berço das Águas.
Os cursos de capacitação de guias, bem como os de consci-

entização ambiental, são realizados em fins-de-semana para tur-
mas de até vinte participantes e adota metodologia que privile-
gia seus conhecimentos prévios. As atividades de campo (visita

a cachoeiras com os guias e a pontos com problemas ambientais
na cidade com a comunidade) precedem as de sala de aula e são
baseadas nas observações e anotações de campo feitas pelos
participantes. A análise do material de campo permite a discus-
são e inserção do conteúdo teórico.

O material didático simplificado que serve de apoio aos cursos
de capacitação de guias tem ênfase nos seguintes aspectos: Tempo
Geológico, Dinâmicas Interna e Externa da Terra, Minerais e Ro-
chas, Intemperismo e Solos, Cartografia, Geomorfologia, Geolo-
gia do Brasil, do Centro-Oeste, da Região Nordeste de Goiás e do

Município de Cavalcante, Bioma e Fitofisionomias do Cerrado,
Espécies nativas com aproveitamento econômico e medicina!.

O material didático simplificado que serve de apoio aos cur-
sos de conscientização ambiental tem ênfase nos seguintes as-
pectos: Erosão, Assoreamento, Contaminação e Super-explora-
ção de Aqüíferos, Impermeabilização e Recarga Artificial de Aqü-
íferos, Disposição de Resíduos Sólidos e Reciclagem, Manejo

de Recursos Naturais, Agricultura Sustentável, Manejo do Solo,
Preservação e Recuperação de Matas de Galeria, Integração do
Ecoturismo com outras atividades produtivas.
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OS MÉTODOS DA GEOLOGIA NA CONSTRUÇÃO DE UM PADRÃO DE REFERÊNCIA DO MUNDO FíSICO
PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

Edi Mendes Guimarães

Departamento de Mineralogia e Petrologia, Instituto de Geociências - UnB. rxedi@unb.br.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN -, imple-
mentados pelo Ministério de Educação e Despoto - atribui à

Educação Básica a responsabilidade pelo desenvolvimento
de competências e habilidades para o exercício da cidadania.
Esse desenvolvimento deve se dar através do estudo contex-
tualizado, que leve em consideração as condições locais e a
participação ativa dos estudantes. Propõe que o estudo dos
conteúdos seja realizado através de projetos interdisciplina-
res que abordem "Temas Transversais" de livre escolha de
cada Escola.

Na área das "Ciências Naturais" no Ensino Fundamental é
incluído o estudo da Terra, sob responsibilidade principalmente
dos professores de Ciências. Para as "Ciências da Natureza",
no Ensino Médio, os PCN sustenta que "Assuntos relaciona-
dos a outras Ciências, como Geologia e Astronomia, serão
tratados em Biologia, Física e Química, no contexto inter-
disciplinar que preside o ensino de cada disciplina e o do
seu conjunto".

Entretanto, a abordagem da Geologia exige o domínio da
sua lógica própria, dos conceitos fundamentais, bem como
dos métodos e técnicas específicos de trabalho.

A nossa preocupação com o preparo dos professores das
áreas de Ciências e Geografia para tratar os temas referentes
à Natureza antecede em muitos anos a implantação dos PCN,
tendo sido motivo de vários programas de capacitação, a partir
de 1986. Desde então, procurou-se avaliar o conhecimento
dos professores com relação ao contexto ambiental, à Geolo-
gia e às interrelações dos conteúdos das diferentes áreas.
Dentre as formas de avaliação, utiliza-se teste de sondagem
aplicados a professores de várias áreas - Geografia, Ciências

Naturais, Biologia, Física e Química - em escolas públicas e

privadas do Distrito Federal. O mesmo teste tem sido aplica-
do a estudantes dos cursos de agronomia, engenharia flores-
tal, biologia, engenharia civil, geografia, matriculados na dis-
ciplina Geologia Geral.

Os resultados dos testes, bem como o contato constan-

te com estudantes e professores de diversas áreas, eviden-
ciam a necessidade da capacitação dos professores, visan-
do suprir as deficiências da própria formação acadêmica,
no que se refere ao estudo da Natureza. Experiências de
capacitação já implementadas visam preparar, prioritaria-
mente, o professor para a prática na utilização de procedi-
mentos básicos de obtenção de dados no estudo da Terra e
paraa formação do raciocínio lógico-dedutivo próprios da
Geologia.

Neste trabalho são apresentados os resultados dos testes
e discutida a construção de um padrão de referência para
o conhecimento do mundo fisico natural. Esta construção
consiste no estudo, através de procedimentos e do raciocínio
específicos da Geologia, de um ambiente bem real, restrito e
personalizado, como por exemplo a casa, ou a escola pelo
estudante. Os procedimentos incluem a localização do ambi-
ente no espaço e a sua representação (planta baixa, mapa,
fotografias); o reconhecimento das formas de energia e dos
materiais pelas suas características macroscópicas; a identi-
ficação das funções e origem da energia e dos materiais. Atra-
vés do raciocínio geológico é buscada a compreensão das
interrelações temporais e espaciais entre os diversos materi-
ais e formas de energia. Desta forma, a caracterização (des-
crição, identificação, função) dos materiais, das formas de
energia e das suas interações no espaço e no tempo define
um conjunto de parâmetros interrelacionados - o padrão de
referência - que orienta a compreensão de contextos mais
amplos, favorecendo a compreensão da Terra como um sis-
tema complexo.

Assim, o padrão de referência permite ao professor con-
duzir os estudantes no estudo da Terra, utilizando o raciocí-
nio, técnicas e ferramentas característicos da Geologia. Esta
pode ser considerada uma das principais contribuições da
Geologia para a Educação Básica, na qual a informação é
obtida de forma contextualizada e interdisciplinar, como pre-
conizado pelos PCN.

O NOVO CURRíCULO DO CURSO DE GEOLOGIA DA UFPE
E O PERFil SÓCIO-ECONÔMICO DE SEU CORPO DISCENTE

Mário de Lima Filho
LA GESE/DGEO-mflj@npd.ufpe.br

O Curso de Geologia foi fundado em 1957, e desde sua
fundaçiio seu currículo já foi modificado quatro vezes. A úl-
tima modificação com base na LDB, vem cada vez mais se
aproximar aos requisitos exigidos pelo mercado de trabalho.
As disciplinas oferecidas pelo novo currículo do Curso de
Geologia perfazem um total de 41 disciplinas obrigatórias
(2910 horas/aula, sendo 735 horas/aula do Ciclo Básico e
2175 horas/aula no Ciclo Profissional). Para complementar a
carga horária do curso, os alunos poderão selecionar outras

disciplinas dentro de um elenco de 41 disciplinas eletivas e/
ou optativas, e mais as disciplinas de Formação Livre perfa-
zendo um total de 570 horas.

O tempo padrão para a conclusão do curso continua sen-
do de 10 períodos letivos, o que implica no cumprimento de
uma média de 5 disciplinas por semestre. Isto possibilita que
a integralização dos créditos ocorra com o aluno cursando
disciplinas em apenas um turno. No entanto, a nova estrutura
do curso possibilita também uma redução no tempo necessá-

573



---

rio à sua conclusão desde que o aluno se dedique em tempo
integral ao curso.

O Curso de Geologia da UFPE possui atualmente 79 alu-
nos, dos quais 66 regulannente matriculados. As infonna-
ções foram obtidas no período de matrículas para o 2/200 I,
realizadas no mês de Dezembro de 2001.

Um questionário com 26 perguntas foi respondido por
58 alunos que ingressaram nos anos de 2001 (23),2000(12),
1999(7),1998 (6),1997(5),1996(1),1995 (2),1994 (1) e
1986(1). A maioria dos alunos (42%) possui idade entre 20-
22 anos, e entraram no curso entre 1997 e 1998. São estu-
dantes solteiros (93%), não trabalham (74% ) e a maioria é
do sexo masculino (72%). Na fonnação pré-universitária,
verifica-se que 67% freqüentaram escola privada no ensino
fundamental e 69% freqüentaram a escola privada no ensino
secundário. Não há relação direta entre aqueles que freqüen-
taram cursinhos pré-vestibulares (52%). Com respeito à es-
colaridade dos pais, observa-se que na sua maioria (52% )
tem nível universitário, enquanto os que possuem nível se-
cundário são de 36%. São alunos que esperam da universida-
de que ela fonne profissionais capacitados para o mercado

de trabalho (39%) e para pesquisa (29%), além de fornecer
uma boa cultura geral (26%).

No momento de optar pelo Curso de Geologia da UFPE,
os estudantes usaram informações fornecidas por amigos/
familiares (29%), leitura de textos em revistas (34%) e
reportagens televisivas (21 %). Os motivos que o levaram
a escolher Geologia foram: aptidão pessoal (28% ), quali-
dade do curso (11 %) e experiência prévia em geociências
(4%). Os estudantes em geral vieram da Região Metropo-

litana do Recife (RMR) - 69% e moram com os pais (45%)

e utilizam como meio de transporte para chegar a univer-
sidade o transporte coletivo (70%), e são originários de
famílias com remuneração mensal de 1-5 Salários-míni-
mos (16%), 6 aiO (42%) e 11 a 15 (27%). Do univt:rso de
alunos que responderam ao questionário, 32% recebem re-
muneração da UFPE dos quais, (37%) recebem bolsa de
Iniciação científica, estágio (21 %), bolsas de apoio técni-
co (21 %). Como perspectivas futuras, após concluir o cur-
so, a maior parte (58%) pretende ingressar em programas
de pós-graduação, (25%) almejam trabalhar e (17%) ain-
da não se definiram.

REFLEXÃO SOBRE A CRIAÇÃO DE CURSOS DE LICENCIATURA EM GEOLOGIAlGEOCIÊNCIAS COM
VISTAS AOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO.

Rômulo Machado e M Cristina Molta de Toledo
Institutode Geociências- USP,Rua do Lago 562, 05508-900,São Paulo- SP
rmachado @ usp.br e mcristol @ usp.br

A necessidade do ensino de conteúdos de Ciências da
Terra nos níveis Fundamental e Médio, da mesma forma
como acontece nas demais ciências (Biológicas, Humanas,
Exatas...), é aceita por todos, sendo também do conheci-
mento da comunidade em geral que tais conteúdos se acham
contemplados nos Parâmetros Curriculares Nacionais da
nova Lei de Diretrizes e Bases da Eduação Nacional em
vigor Contudo, a implementação de tais conteúdos somen-
te será possível através da atuação de um profissional com
preparo educacional/pedagógico e que conheça o funciona-
mento do Planeta e suas complexas interações com a Bios-
fera. No passado, o profissional que possuía um perfil mais
próximo a este era o Licenciado em História Natural, hoje
inexistente no Brasil. As fortes transformações curriculares
ocorridas nos Cursos de Geografia do Brasil (Licenciatura
e Bacharelado), com supressão de conteúdos de Geografia
Física em detrimento de conteúdos de Geografia Humana,
tirou de cena mais um profissional que se ocupava em dar
uma visão nos Ensinos Fundamental e Médio sobre o meio
em que vivemos (meio fisico), apesar das limitações de tem-
po intrínsecas à abordagem geográfica. O resultado que se
observa hoje é a ministração de conteúdos fragmentados e
desconexos, tratados de fonna inadequada, e sem o devido
conhecimento de como operam os processos relacionados à
dinâmica do Planeta, sejam eles endógenos ou exógenos.
Deste modo, torna-se imperioso possibilitar o acesso à in-

formação para todo o cidadão de como funciona o Planeta
em que vivemos, buscando reunir esforços numa ação si-
nérgica para mitigar os danos ambientais, e criar condições
para reverter as conseqüências desastrosas da ação do ho-
mem no trato com a natureza, cujos efeitos já se fazem sen-
tir nas mudanças da composição global da Biosfera e C;'Je
se propagam provocando o desequilíbrio dos ecossistemas
a ela interligados.

Diante deste panorama, é chegado o momento da co-
munidade geológica promover uma ampla discussão so-
bre a necessidade da criação de Cursos de Licenciatura
em Geologia/Geociências no Brasil, para atuar junto a Edu-
cação Básica visando preencher esta lacuna tão importan-
te na formação do cidadão brasileiro, de forma análloga ao
que acontece em outros países, onde o ensino das Ciênci-
as é apresentado de forma integrada, objetivando a com-
preensão global do Sistema Terra. Neste sentido, entende-
mos que um curso desta natureza deve formar professo-
res/educadores com conhecimentos sólidos em discipli-
nas das Ciências da Terra e em Educação Ambiental. Este
tipo profissional deve ter bons conhecimento em Biolo-
gia, Física e Química, e deve ser capaz de se adaptar às
novas e rápidas transformações na sociedade, e passará a
ser o principal agente na disseminação de conhecimentos
de forma integrada e holística do funcionamento do nosso
Planeta.
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o ENSINO PLURIDlSCIPLlNAR E EPISTEMOLÓGICO DA GEOLOGIA HISTÓRICA

Paulo Pereira Martins Junior
(UFOP Escola de Minas de Ouro Preto - DEGEO)

Uma longa experiência didática pennitiu elaborar-se um
modo pluridisciplinar de enfocar as história da Terra e da vida,
articulando-se dois enfoques ao mesmo tempo narrativo e epis-
temo lógico crítico. A história da Terra será mais bem percebida
se entendennos e demonstrannos que as condições para a exis-
tência de um planeta, como a Terra, são particulares no Univer-
so e exigem que o próprio Universo tenha alcançado uma fase
de sua história que pennitiria tal tipo de evolução. Por outro
lado a singulmidade da Terra, não como um corpo da categoria
planeta, mas como o astro que é, deve ser entocada pelos múlti-
plos aspectos que pennitem, por assim dizer, sustentar a vida
por um fio. A singularidade da vida, entre três opções de origem

- panspelmia, 1"<reações na atmosfera, I" reações em ambien-
tes de fumarolas oceânicas - remetem-nos à questão própria de
eventos caracterizáveis como singulares, i.e., poder-se-á dizer
muito sobre eles, mas jamais a resposta será definitiva, pelo sim-
ples fato de não se poder atingi-Ia com o método científico.

No contexto de uma síntese da Geotectônica as várias fa-
ses proterozóicas e fanerozóicas devem ser bem distingui das
dos pontos de vista da geodinâmica e da evolução ecológica.
Pode-se assim observar registro geológico e avaliar seu con-
teúdo de intonnação. É indispensável uma crítica epistemoló-
gica aos três princípios do catastrofismo, uniformitarismo e
actualismo, e um modo de integrá-Ios numa visão contempo-
rânea compatível com as revoluções ocomdas no pensamento
geológico e que se iniciaram na década de 1960, acentuando-
se na década de 1980. Assim Geotectônica, Paleontologia, te-

oria da evolução, especiação, cladismo e o atual catastrofis-
mo, com particulares ênfases às então "novidades" da "sedi-
mentação episódica" c de "impactos de mctcoritos I cometas",
pennitem uma nova visão-de-mundo apenas antevistas nas
décadas de 1960 I 1970.

A Epistemologia, ramo da Teoria do Conhecimento que
tem a ciência como seu objeto, serve de suporte conceitual e
teórico para indicar a estrutura do conhecimento das Geociên-
cias, esta ciência plural, em três "patamares epistcmológicos":
[1] os Fundamentos, de carácter Lockeano I Descarteano [2] a
Leitura do Registro Geológico, campo particular destas ciên-
cias e [3] a Modelagem Geológica.

Outro aspecto é a crítica das "démarches" desse pensamen-
to e das práticas e resultados das pesquisas, à luz dos paradig-
mas regionais nos campos de conhecimentos acima citados. A
todo tempo deve-se sinalizar o aspecto que deve ser correta-
mente denominado pró-histórico, já que o conceito histórico
obedece a uma "analogia epistcmológica" com a ciência da His-
tória, mas de fato distinto desta. Este assunto é alvo de uma
análise crítica desenvolvida em pesquisas sobre Epistemologia
das Geociências e Modelagem Geológica.

Tendo a Epistemologia Fundamental e Crítica como suporte
aos esforços didáticos, por fim, o aluno deve ser levado a um
esforço próprio para escolher um tema de pesquisa, sintetizar o
conhecimento, realizar uma crítica dos documentos de diversas
épocas e apresentar os resultados em seminário. Desta fonna
teoria, prática e crítica se interligam no aprendizado.

O PAPEL DA HISTÓRIA DA EXPLORAÇÃO AURíFERA EM OURO PRETO
E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE GEOLOGIA

Messias Gilmar de Menezes - DGAE/IG/UNICAMP

Uma primeira questão a que somos remetidos quando pen-
samos na educação científica de jovens do ensino secundário
ou nos primeiros semestres da universidade é, qual deve ser o
propósito de tal ação? Fonnar cientístas? Fonnar cidadãos? A
opção por uma proposta exclui a outra? Quando pensamos na
realidade brasileira e associamos o lugar que a ciência e, prin-
cipalmente, a geologia ocupam nos diversos processos de de-
cisão do cidadão comum, em nosso país, defrontamos com um
cenário que nos remete a exigir um cidadão mais participativo.
Essas questões e a análise da realidade em que se desenvolve a
fonnaç1ío de futuros professores de geologia pennearam o pla-
nejamento do curso de Metodologia de Ensino da Geologia,
destinado a alunos do curso de Pós-graduação "Iatu senso" em
gemologia, atua]mente desenvolvido no Departamento de Ge-
ologia da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro
Preto. Os alunos do curso são geólogos de fonnação, seguidos
por engenheiros, geógrafos e químicos, etc., com experiências
anteriores muito diferenciadas quanto ao conhecimento geoló-
gico. No planejamento e execução do curso para esses alunos,
que poderão vir a ser no futuro, professores de geociências ,
seja no curso secundário, seja nos semestres iniciais dos cur-
sos superiores, fomos remetidos à discussão teórica relativa às
questõe~ iniciais postas neste trabalho, onde optamos por pri-
vilegiar: 1) que fosse apresentada aos alunos a geologia en-
quanto ciência, como um constructo social; 2) que fossem uti-
lizados os conhecimentos da história da geologia e, principal-
mente, a história da exploração aurífera em Ouro Preto, como
recurso para criar estratégias didáticas; 3) que os alunos per-
cebessem que em qualquer período do desenvolvimento histó-

rico dessa ciência, o consenso a que chega a comunidade cien-
tífica sobre a interpretação do mundo natural vem condiciona-
do pela organização social da ciência, não sendo um reflexo
passivo da natureza. A retrospectiva sobre história das ciênci-
as e ensino apresentada por Mattheus (1994) é um marco im-
portante quando se pensa na fonnação tanto de jovens cientís-
tas quanto na fonnação de cidadãos comuns. Em sua ampla
revisão sobre as relações entre história, filosofia e sociologia
da ciência, currículo, fonnação de professores e processos de
aprendizagem, o autor descreve diversas experiências educati-
vas em várias partes do mundo. O propósito do presente traba-
lho é apresentar os resultados da análise feita do processo de
ensino proposto e executado no Curso de Metodologia de En-
sino da Geologia. A escolha da história da exploração aurífera
em Ouro Preto para experimentação como objeto privilegiado
para a construção de atividades facilitou a compreensão das
metodologias da produção do conhecimento científico geoló-
gico. Possibilitou trazer para o currículo de fonnação de pro-
fessores de geologia concepções que vão além das que são
geralmente selecionadas nas abordagens, que apontam méto-
dos e conteúdos sugeridos pelo professor ou professores que
Ihes ensinaram geologia, ou seguir a sugestão do autor do últi-
mo livro texto que aborda o tema. A utilização da história da
exploração aurífera em Ouro Preto facilitou para que o "futu-
ro professor" compreendesse a importância em adquirir certa
autonomia didática e fundamentação através de estudos do
desenvolvimento histórico da geologia e utilizá-Ios como re-
curso para a seleção e organização deste conteúdo e obter da
própria História da Ciência as sugestões de como ensinar.
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A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E EXTRA-CURRICULAR
NA FORMAÇÃO DO ALUNO DE GEOLOGIA DA UFPR

Rubens José Nadalinl, Mauro Salgado Monastierl e Iupanque Vinicius Ferreira Morales2
I Professores do Departamento de Geologia da UFPR
2 Aluno de Graduaçãodo Cursode Geologiada UFPR

Um dos aspectos que sistematicamente vem sendo discutidos e
que são realmente importantes no ensino de graduação das univer-
sidades, diz respeito aos estágios, sejam eles obrigatórios ou não.
Uma instituição de ensino superior, moderna, bem equipada e com
professores altamente qualificados, não é capaz de criar situações
reais de trabalho. Essa preocupação em aproximar a escola da em-
presa é extremamente salutar e pode ser comprovada no Curso de
Graduação em Geologia da Universidade Federal do Paraná. O di-
ferencial entre o estágio, das demais disciplinas curriculares é que
ele se apresenta como uma real interação da escola com a empresa
e essa interação certamente irá preparar de modo mais adequado o
estudante para a realidade profissional. Sabendo que o aprendizado
é mais efetivo quando existe a oportunidade dos estudantes com-
plementarem sua formação teórica com a prática profissional, o
Curso de Geologia da UFPR realizou em 1993 um ajuste curricular
e incluiu a disciplina Estágio Supervisionado como obrigatório em
seu elenco, com os ajustes e as normatizações que se fizeram ne-
cessárias. Desde 1995 e de maneira sistemática, a Comissão Orga-
nizadora de Estágios (COE), ligada ao Departamento de Geologia,
está fazendo uma integração com empresas que atuam nas mais
diversas áreas ligadas à geologia, como exploratória, hidrogeolo-
gia, geologia de engenharia e demais empresas prestadoras de ser-
viços. É interessante salientar que apesar da obrigatoriedade dos
estudantes em concluírem o curso com apenas um estágio (estágio
supervisionado obrigatório), observa-se que a grande maioria reali-
za de três a quatro estágios durante a sua permanência na Universi-
dade, outros chegando a fazer sete estágios, todos em empresas
diferentes e em áreas distintas. Uma minoria realiza estágios em

uma única empresa, porém, por vezes com uma carga horária supe-
rior a duas mil horas de atividades. A carga horária do estágio obri-
gatório dentro do curso é de 135 horas e necessariamente é realiza-
do dentro das dependências de uma empresa, na sua maioria de
pequeno a médio porte, as quais são inicialmente contactadas pela
Comissão Organizadora de Estágios. A COE designa um professor
para acompanhar o aluno através de uma orientação indireta, e a
empresa disponibiliza um profissional para trabalhar com o aluno
através de uma orientação direta. Inicialmente é feita pelas partes
uma análise do programa de trabalho a ser desenvolvido e posteri-
ormente é feita outra análise para saber se o estágio atingiu seus
objetivos. A empresa avalia o aluno, atribuindo uma nota e contro-
lando sua freqüência e o professor orientador da escola avalia o
relatório, cabendo a COE verificar a validade como um todo do
estágio, principalmente objetivando sua continuidade (convênio
UFPR/Empresa). Observando esses e outros aspectos ao longo des-
ses anos, concluímos que é propiciado ao aluno: I. obter um maior
conhecimento e experiência no campo profissional e com isso ter
uma visão mais abrangente e crítica da profissão; 2. viver o dia a

di'! da empresa e com isso ter a possibilidade de analisar melhor
problemas inerentes à mesma; 3. verificar que a realidade da
empresa está voltada para a qualidade e produtividade, ou
seja, o serviço técnico desenvolvido deverá ser objetivo e claro.
As empresas em parceria com o Curso de Geologia, em sua gran-
de maioria paranaenses, tem no estagiário uma mão de obra pro-
dutiva, propiciando ao mesmo uma oportunidade de iniciar uma
adaptação do estudante à atividade profissional e que mais tarde
poderá ser absorvido por ela.

MERCADO DE TRABALHO DO GEÓLOGO - AuxíLiO NA REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR

Rubens José Nadalin I, Mauro Salgado Monastier I e Iupanque Vinícius Ferreira Morales 2 IProfessores do Departamento de

Geologia da UFPR
2 Aluno do Curso de Graduação em Geologia da UFPR

O presente trabalho objetivou verificar o aproveitamento dos
profissionais graduados em geologia pela Universidade Federal do
Paraná, nos diversos campos de atuação que a geologia oferece,
diagnosticando as áreas que significativamente mais absorvem ou
absorveram estes profissionais, as tendências e as oscilações futu-
ras do mercado, para com isso subsidiar discussões que envolvam
reestruturações curriculares quando necessárias. A primeíra turma
de geólogos formados na UFPR ocorreu em 1976, com 23 alunos.
Dessa ocasião até o presente, o curso formou 432 alunos. Desse
total, 85 % trabalham ou trabalharam no mínimo 4 anos com ativi-
dades relacionadas com geologia, 10 % nunca ou muito pouco tra-
balharam com geologia e dos 5 % restantes não foi possível obter
informações. A área de geologia exploratória foi a que mais contra-
tou profissionais, principalmente nas décadas de 70 e 80, sendo que
posteriormente sofreu um declínio, principalmente nos dias de hoje,
porém mesmo assim continua empregando diversos geólogos na
área de minerais não metálicos. A área relacionada ao petróleo, no
final da década de 70, participou com significativa importância na
contratação de pessoal, porém nas décadas de 80 e 90, com algu-
mas exceções (picos localizados), pouco contribuiu para o merca-
do de trabalho. A hidrogeologia e a geologia aplicada à engenharia
caracterizam duas importantes áreas de atuação profissional, estas,
apesar de percentualmente contratarem uma quantidade pequena
de profissionais, o fazem de maneira sistemática e constante, quase
linear, com tendências de alta no final dos anos 90. A geologia am-
biental, que aparece de uma maneira discreta, começa a definir seu
espaço e a absorver geólogos no início dos anos 80, para atualmen-
te ter um significativo papel no mercado de trabalho destes profis-

sionais. Os cursos em nível de pós graduação, apesar de não serem
considerados como um mercado de trabalho, começaram a absor-
ver os recém formados de uma maneira significativa a partir de
1984 e atualmente são uma das maiores opções feitas pelos estu-
dantes que estão saindo do curso. Algumas áreas, apesar de um
tímido início, começaram a ocupar espaço, principalmente nos úl-
timos anos, como é o caso da geofisica, que aponta um crescimen-
to para os próximos anos. A área de prestação de serviços foi a que
mais se destacou no mercado de trabalho durante a década de 90,
seja de maneira individual ou autônoma ou como na forrnação de
micro-empresas, envolvendo normalmente na sua constituição um
ou dois profissionais, atuando principalmente nas áreas de geologia
exploratória, geologia ambiental e hidrogeologia. Das áreas de atua-
ção analisadas, a hidrogeologia absorveu 31 profissionais, a geologia
de engenharia 28, a geologia exploratória 85, petróleo 48, geologia
ambiental 17, magistério 14, pós-graduação 71, prestação de servi-
ços 24 e geofisica 7. Essas altemâncias, oscilações, contratações iso-
ladas, novos campos que estão surgindo ou sendo disputados pelos
geólogos, indicam de forma inconteste que a formação dos geólogos
nas universidades deve continuar generalista e com uma certa flexi-
bilização para possibilitar rápidos ajustes ou reestruturações curricu-
lares que se façam necessárias e desta forma permitir ao profissional
recém formado adaptar-se com facilidade às opções de trabalho que
estejam disponíveis na ocasião de sua conclusão de curso. A procura
por cursos de pós-graduação em geologia tomou-se marcante na dé-
cada de 80, tal fato é reflexo não só da retração do mercado de traba-
lho na época, como também da orientação e ou influência coletiva
de urna visão mais acadêmica do conhecimento geológico.
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IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE ÁREAS COM POTENCIAL PARA INVESTIGAÇÃO CIENTíFICA DO PARQUE
PALEONTOLÓGICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ITABORAí. RJ.

Everaldo Nunes Júniorl & Maria Hilde de Barros Goes2

1- Graduando em Geologia UFRRJ. 2- profa Dra. Coordenadora do Laboratório de Geoprocessamento Aplicado, LGA / UFRRJ.

Criado há mais de seis anos através da lei municipal (nO
1.346, de 12/12/95), o Parque Paleontológico Municipal de
São José de Itaboraí, é uma notável bacia calcária continen-
tal Paleocênica de dimensão muito restrita (1400m por
500m), mas de grande singularidade paleoambiental. Apre-
senta uma numerosa diversidade de geoindicadores geomor-
fológicos, geológicos, paleontológicos, arqueológicos, his-
tóricos-culturais e ecológicos. Este fato a consolida como
uma área muito autêntica para fins científicos e voltados es-
pecificamente ao Planejamento Ambiental. A retrospectiva de
sua paisagem remonta ao Juro-Cretáceo, embasada na histó-
ria geotectônica regional da costa sudeste Brasileira, com
registros sedimentares e fossilíferos desenvolvidos a partir
do Paleoceno. O seu aspecto atual foi modificado há mais de
setenta anos, adquirindo uma nova modelagem, pelo advento
de atividades mineradoras da Companhia Nacional de Cimen-
to Portland Mauá. Mesmo após a intensa atividade mineral,
a referida bacia, continua sendo uma importante área de in-
teresse científico nos mais diversos ramos das ciências natu-
rais tradicionais e de novos ramos de ciências contemporâ-

neas. Este trabalho visa contribuir com a nova perspectiva de
pesquisas científicas e estudos na Área da Geologia Ambi-
ental, que até o momento, ainda são inexistentes para a bacia
de Itaboraí. Neste sentido, pretende-se identificar e analisar
as áreas com potencial para "Investigação Científica", desta-
cando-se os paleoambientes e geoindicadores ambientais, dis-
tribuídos no cenário atual, onde serão selecionadas áreas es-
pecíficas para fins de tombamento científico. O cenário atu-
al em tela, apresenta uma morfologia particular, constituin-
do-se de um lago tectônico, definido há pelo menos vinte anos,
pelo resultado da inundação da cratera principal, pela con-
vergência de águas de nascentes. Essa depressão encontra-se
em processo de erosão e assoreamento, achando-se circun-
dada por terraços artificiais oriundos da então pedreira aban-
donada. Constitui portanto, um geo-sistema peculiar, onde
sua geodinâmica atual é pouco conhecida. Cumpre aqui lem-
brar, a relevância do amplo acervo bibliográfico sobre a re-
ferida área geológica, com os seus setenta anos de estudos
científicos, dignos de apreços, contribuindo de forma signi-
ficativa e marcante.

A CRISE DA MODERNIDADE EOS DESAFIOS DA GEOLOGIA PARA O SÉCULO XXI: UMA VISÃO HOlÍSTICA

E INTERDISCIPLlNAR

IOliveira, FV.C. de.
ICPRM-Serviço Geológico do Brasil.

No crepúsculo desse milênio vivemos uma "febre" de mo-
demidade, revestindo-se esta palavra de uma certa magia e, ao
mesmo tempo nos chamando a atenção para importantes desi-
gualdades e distorções sociais. O desemprego e a privatização
de serviços estatais são mostrados como sinais de tempos mo-
dernos, onde a globalização é a palavra de ordem vigente nessa
tal "era do conhecimento". O ideário neoliberal aparece, portan-
to, como determinante das relações econômicas, sociais e políti-
cas da atualidade. Os processos crescentes de exclusão social
que se diio hoje, levam-nos a examinar com mais cuidado a sú-
bita valorização do trabalhador, sua qualificação e o sentido da
qualidade total, da participação, da qualidade flexível, abstrata
e polivalente.

Os novos conceitos relacionados ao processo produtivo,
organização do trabalho e a qualificação do trabalhador apa-
recem justamente no processo de reestruturação econômica,
num contexto de crise acirrada de competitividade intercapi-
talista e de obstáculos sociais e políticos às tradicionais for-
mas de organização da produção. A integração, a qualidade e
flexibilidade, os conhecimentos gerais e capacidade de abs-
tração rápida constituem-se nos elementos chaves para dar
saltos de produtividade e competitividade. Assim, através
desses métodos e conceitos, buscam otimizar tempo, espaço,
energia, materiais e trabalho vivo, aumentando a produtivi-
dade, a qualidade dos produtos e, conseqüentemente, o nível
de competitividade e da taxa de lucro. É neste contexto glo-
bal que se enquadram a geologia e os seus profissionais. O
geólogo, que atuava mais nas áreas de mapeamento geológi-
co e na produção de bens minerais metálicos e de combustí-
veis fósseis, passou a perceber um horizonte muito mais am-
plo para a sua atuação profissional, adaptando-se com gran-
de rapidez e eficácia, haja vista o caráter holístico de sua for-

mação técnico-científica. A dinâmica social e o desenvolvi-
mento tecnológico e industrial, fizeram nascer novas neces-
sidades de consumo, trazendo também diversos efeitos po-
tencialmente nocivos ao meio ambiente.

O geólogo desenvolveu habilidades e competências no sen-
tido de poder participar de forma efetiva do planejamento urba-
no, no acompanhamento e monitoramento do uso do espaço fi-
sico, em que a cada setor sejam destinadas as áreas mais ade-
quadas, minimizando os riscos de catástrofes que comprome-
tem a vida humana e a integridade do meio ambiente.

No que se refere à preservação ambiental, o campo da geo-
logia extrapola os limites urbanos, incluindo atividades ligadas
à exploração dos recursos naturais, em particular os bens mine-
rais, alcançando ainda setores da indústria da construção civil,
da engenharia costeira e na exploração de minerais industriais e
rochas ornamentais. A utilização adequada dos recursos hídri-
cos subterrâneos no abastecimento dos setores doméstico, in-
dustrial e agrícola, garantindo a qualidade da água consumida e
a preservação das características fisico-químicas dos reservató-
rios, faz do geólogo um profissional de atuação necessária neste
campo. A natureza multidisciplinar da geologia proporciona, tam-
bém, capacitação técnica aos profissionais desta área para atua-
rem até mesmo na educação básica, onde a interdisciplinarida-
de, a transversalidade e a contextualização dos conteúdos são
essenciais.

Assim, diante dessa crise de modemidade e das novas de-
mandas sociais e da necessidade de preservação ambiental, que
ampliam o campo de atuação do geólogo, novas modalidades de
trabalho vêm se apresentando como alternativas, somando-se às
áreas tradicionais e premiando a grande versatilidade técnica e
capacidade de enfrentar novos desafios que são pertinentes a
este profissional.
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TRILHAS INTERPRETATIVAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PARQUE ESTADUAL DA ILHA DO CARDOSO

Matheus Palmieri *, Guilherme Denzin* e Antenor Zanardo**
*Graduação em Geologia UNES?, **Departamento de Petrologia e Metalogenia UNESP

A Ilha do Cardoso está situada no sudeste do Estado de São
Paulo, divisa com o Estado do Paraná e trata-se de um parque
estadual administrado pelo Instituto Florestal da Secretaria do
Meio Ambiente (IF/SMA). Possui uma área de aproximadamente
151 km2 com altitudes variando do nível do mar até cerca de
814 m. Possui relevo montanhoso típico da Serra do Mar, cober-
to por densa e exuberante Floresta Pluvial Tropical Atlântica.

As trilhas, em unidades de conservação são uma das melhores
opções para se conhecer o local, promovendo interação com o meio
ambiente e com o menor impacto possível. Contudo, uma trilha
mal executada ou sem constante manutenção, pode ocasionar um
grande impacto no local, atingindo não só o meio fisico como tam-
bém o biológico. O excesso de transito ou uso indevido, leva a
compactação do solo ocorrendo a exposição de raízes, afloramento
do lençol d'água, erosão pela concentração de escoamento de água
no leito da trilha deixando-a em condições precárias de transito.

O Parque Estadual da Ilha do Cardoso (PEIC) possui um gran-
de potencial em trilhas, tanto para recreação como para educação
ambiental, porém as trilhas usadas pelos monitores são poucas e
com o intuito principalmente recreativo. Essas trilhas podem ser
exploradas, também, com o objetivo educativo devido à presença
de ambientes geológicos e biológicos variados ao longo das trilhas.

Trilhas de curta distância (natural trails), compõem uma
pequena parte das trilhas presentes, de caráter educativo. As tri-
lhas de longa distância (wilderness trails) são mais abundantes
e com muitos atrativos cênicos e educativos. Ao contrario do
que a Organização Mundial de Turismo sugere, as trilhas de longa
distância são muito importantes para o desenvolvimento de um

turismo educativo, visto que essas trilhas apresentam grande
diversidade de fauna, flora e uma variação de ambientes geoló-
gicos de grande valor, tanto para educação como para a própria
manutenção da trilha. Longas caminhadas fazem com que o eco-
turista tenha uma interação maior com o meio ambiente, além
de permitir a visualização da interação e da mudança dos dife-
rentes ecossistemas.

Na porção norte da ilha, na base do PElC, situada no núcleo
Perequê, trilhas de duração prolongada (4 a 5 horas) e extensão
variando de 10 a 15 km possibilitam a observação dos diferen-
tes ambientes e seus condicionantes geológicos. Foram propos-
tas quatro trilhas com temática geológica direcionadas tanto para
pessoas de fora da área como para técnicos e pesquisadores, com
roteiros possuindo pontos de belezas cênicas, como cachoeiras,
piscinas naturais, dunas, grandes paredões, assim como s,eus con-
dicionantes geológicos e interpretações geotectônicas para a
explanação aos ecoturistas.

Objetivando maior interação com os visitantes e a perenização
do uso de trilhas como elemento de educação e recreação., foi im-
plantado no museu do núcleo Perequê um mostruário geológico da
Ilha do Cardoso, expondo mapa geológico, coleção de amostras
representativas, trilhas geoturisticas, localização dos pontos turísti-
cos com interesse geológico e textos explicativos sobre a (:volução
da illha. Também foram feitas palestras para a capacitação dos
monitores, fazendo assim com que não só a abertura de trilhas com
um conhecimento geológico para o manejo de parques seja impor-
tante, mas também que a comunidade trabalhe na preservação do
meio ambiente e educação ambiental dos visitantes.

A FORMAÇÃO DO TÉCNICO EM GEOLOGIA E MINERAÇÃO NO CEFET-RN

Narla Sathler Musse de Oliveira*, Alexandre Magno Rocha da Rocha** e Jaldimar Libânio da Silva***

* Geóloga, Gemóloga, Mestra em Geologia e Recursos Minerais, professora de 1", 2° e 3° graus - CEFET-RN.

**
Geólogo, Gemólogo, Mestre em Geologia, professora de 1" , 2° e 3° graus - CEFET-RN.

***
Assistente pedagógica do CEFET-RN.

O CEFET/RN, ex Escola Técnica Federal do RN, é uma
instituição brasileira com tradição na formação de profissionais
em nível técnico na Área de Mineração. Os egressos dos cursos
de Mineração e de Geologia estão trabalhando em todas as uni-
dades da federação (inclusive no exterior, para empresas brasi-
leiras) e em, praticamente, todas as empresas ligadas ao setor
mineral brasileiro.

Tomando como base as Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para Educação Profissional de Nível Técnico na Área
de Mineração e visando uma maior sinergia com o setor pro-
dutivo pela sintonia com os avanços tecnológicos, as reali-
dades regionais e o profundo conhecimento das necessida-
des da mineração brasileira, o CEFET-RN passou a ofere-
cer a partir do início de 2001 o Curso Técnico de Geologia
e Mineração.

Os objetivos deste curso são: Profissionalizar ingressos
com escolaridade mínima correspondente ao nível médio
(antigo 2° grau) na área de interesse de Geologia e Minera-
ção;

habilitar egressos de cursos afins em Operações Unitárias,
Planejamento e Lavra de Minas e Pesquisa Mineral; certificar
profissionais da área de mineração que adquiriram, com a práti-
ca do trabalho, conhecimento e habilidades compatíveis com o
nível médio profissionalizante, mas que não dispõem de Certifi-
cado de Nível Técnico; atualizar profissionais técnicos da área
de Mineração; buscar formas de habilitação suficientemente fle-
xíveis e abrangentes de modo a constituir profissionais empáti-
cos com as necessidades de empresas utilizadoras de tecnologia
de ponta e de empreendedores, micro e pequenas empresas que

se utilizam de meios artesanais de produção inereri,es à realida-
de regional.

O aluno ao concluir o Curso de Geologia e Mineraçiio estará
apto para desenvolver atividades na Prospecção, Pesquisa e Tra-
tamento de minerais metálicos e não metálicos, podendo ainda
auxiliar, dentro dos limites estabelecidos, geólogos, engenhei-
ros de minas, engenheiros químicos e químicos em empresas de
pesquisa mineral e mineração

A carga horária mínima para este curso foi definida em
1.200 horas (Hum mil e duzentas horas), divididas em qua-
tro módulos: Básico: 400 h; Pesquisa: 300 h; Lavra: 250h e
Tratamento: 250 h. Ao final do curso será obrigatório um
estágio curricular de 400 horas/aula, o que totaliza 1.600
horas/aula.

Em cada módulo o aluno deverá desenvolver competências
relativas à função do módulo e ao final, exceto no módulo bási-
co, o aluno receberá um certificado que permitirá seu ingresso
instantâneo no mercado de trabalho, de acordo com as deman-
das existentes ou ainda prosseguir os demais módulos. O diplo-
ma de técnico em Geologia e Mineração, só será conferido ao
aluno que cumprir todos os módulos do curso.

A preocupação com o mercado de trabalho competitivo le-
vou a inserção de temas transversais que permeiam todo o pro-
cesso de formação do técnico em Geologia e Mineração tais
como: relações interpessoais, inglês técnico; execução e docu-
mentação de projetos; uso de programas de computador especí-
ficos e aplicação de medidas de controle e proteção ambiental
para os impactos gerados pela pesquisa mineral, lavra e trata-
mento de minérios.
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DOS BENS ENERGÉTICOS EM FUNÇÃO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA E
EVENTOS POlÍTICOS

C.E.D. Roriz J; D.P.M Bravo2; MA.M Medeiros3;H.A.F. Chaves3
Igraduação FGEL/UERJ/bolsista ANP; 2graduação FGEL/UERJ/bolsista PIBIC; 3FGEL/UERJ

o principal objetivo deste trabalho é estabelecer relações
entre diversas propriedades dos recursos energéticos existentes
no mercado internacional e as características da produção aca-
dêmica desenvolvidas sobre o tema em várias entidades do meio
científko.

A base conceitual deste estudo é o fato de que as flutuações
na ofeIta destes bens se refletem na produção acadêmica e cien-
tífica, visto que um aumento na demanda obriga não somente as
Universidades, mas também as empresas a investirem em pes-
quisas acarretando um aumento no número de trabalhos publi-
cados. A proposta deste trabalho é fazer um levantamento deta-
lhado sobre as publicações relacionadas ao setor energético para
cada segmento, e através de gráficos, relacionar o comporta-
mento do setor energético no cenário global, aos eventos políti-
cos e econômicos que possam ter influência na oferta e no preço
destes produtos.

Para realizar estas comparações, foram feitas análises de
flutuaçi'io dos preços e da disponibilidade dos bens energéticos
no mercado mundial, bem como uma observação dos princi-
pais eventos políticos e sócio-econômicos ocorridos dentro do
intervalo de estudo que pudessem influenciar em maior ou
menor grau a performance dos bens energéticos no cenário in-
ternacional.

Para a aquisição de dados, utilizou-se o acervo da biblioteca
de geologia da UERJ (CTC-C), e dados adquiridos via internet,
no Portal Capes (www.periodicos.capes.gov.br). Após este le-
vantamento do número de trabalhos disponíveis, partiu-se para
a confecção de gráficos que pudessem exibir com acuidade, o
comportamento dos bens em estudo, relacionando as curvas cons-
truídas com as tendências do mercado, internacional.

As principais análises do estudo em questão revelam que o
número de publicações sobre petróleo existentes na AAPG
(American Association Petroleum Geologist) e o preço do barril
de petróleo no mercado internacional durante o mesmo perío-
do estão intimamente relacionados, sendo a industria o princi-
pal órgão de fomento as pesquisas, e como as principais deci-
sões do cartel do petróleo e os conflitos ocorridos no Oriente
Médio não só fazem variar o preço do barril como a produção
acadêmica. No âmbito nacional, também foi possível observar
as variações na pirâmide energética brasileira e sua relação
com o avanço tecnológico obtido pela Petrobrás na exploração
em águas profundas.

O produto secundário deste estudo foi um banco de da-
dos com as referências bibliográficas utilizadas, que estará
em breve disponível na página da UERJ para consultas ao
público.

GEOCIÊNCIAS NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Rogério Bezerra da Silva * & Maurício Compiani

* DGAE-IG/UNICAMP - CNPq/PIBIC, ** DGAE-IG/UNICAMP

Este trabalho é referente à resultados parciais de pesquisa
de Iniciação Científica que visa obter subsídios para avaliação
posfactum do projeto "Geociências e a formação continuada de
professores em exercício do ensino fundamental", desenvolvi-
do de 1997 a 2000. O projeto enquadra-se nas investigações
educativas qualitativas em contexto, ou seja, a escola, a sala de
aula são focos da observação. A metodologia utilizada foi a ob-
servação participante e a triangulação entre as observações e a
análise documental dos textos produzidos pelo professor duran-
te o prc~eto. Devido à metodologia, foi observada a professora
de HistÓria Inês dos Santos Vieira que atuou no projeto Geoci-
ências em 1999.

Buscou-se pistas, com a utilização da observação partici-
pante, para verificar as possibilidades de tratamento das geoci-
ências na disciplina de História no Ensino Fundamental, uma
vez que tal tratamento foi constatado, através da análise docu-
mental, durante o projeto. Um dos objetivos foi procurar obser-
var, inserido no ambiente escolar, a maneira como a professora
argumenta e problematiza questões relacionadas ao ensino de
Geociências, tanto com informações de procedência científica
quanto infonnações empíricas que possam ser correlacionadas
com o currículo cotidiano. Foram observadas vinte aulas da 8'.
Série A, do período da manhã, durante o terceiro e quarto bi-
mestres. do ano letivo de 2001.

No projeto Geociências a professora trabalhou bem a ques-
tão da interdisciplinaridade de História com Geociências: um
produto é o texto Construindo o Conceito Tempo (disponível
no site http://www.ige.unicamp.br/laboratorios/lrdg/index.html)
de autoria da professora a fim de possibilitar a outros profes-
sores trabalharem com o mesmo tema de forma consistente.

Para trabalhar o tema, a professora utilizou alguns métodos
didáticos como apresentação de vídeos, textos elaborados a
partir de livros didáticos e discussões entre aluno/professor e
aluno/aluno. Com isso a professora viabilizou a compreensão
por parte dos alunos do conceito de "tempo", pois a assimila-
ção deste (do conceito) é fundamental tanto para o entendi-
mento da História quanto para as Geociências. Para estruturar
tal compreensão conceitual a professora tinha em mente que o
estudo fragmentado dos conceitos: Tempo-Histórico; Tempo-
cronológico; Tempo-Cíclico e Tempo-Social (vividos), subdi-
vididos entre os conteúdos das disciplinas de História, Ciênci-
as e Geografia, resulta na elaboração mental de um conceito
vago, por isso, ela buscou e conseguiu a integração de tais con-
cepções o que promoveu uma melhor assimilação por parte
das crianças.

Na observação pos factum, ressaltamos um momento que,
mesmo sem o apoio da unidade escolar, a professora conseguiu
efetivar um trabalho de campo com os alunos, o qual promoveu
o contato direto das crianças com o ambiente. Do trabalho de
campo pôde-se extrair e discutir, juntamente professora e os alu-
nos, elementos paisagísticos que evidenciam a formação (a His-
tória) da cidade de Hortolândia (município no qual se localiza a
escola).

Nesse trabalho de campo e em todas as aulas observadas,
podemos dizer que foi fundamental o discurso do aluno (o co-
nhecimento prévio dos mesmos). Esta metodologia mostrou-se
essencial, pois possibilitou a professora atrair a atenção do.salu-
nos para os temas a serem discutidos fazendo com que concei-
tos relevantes tanto para História quanto para as Geociências
fossem melhores apreendidos pelos alunos.
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CONSTRUINDO UMA NOVA VISÃO GEOLÓGICA

Paulo César Soares
Universidade Federal do Paraná, Curitiba - soares@geologia.ufpr.br

Objetos geológicos tem sido por quase dois séculos o princi-
pal sítio de investigação nas ciências da terra.. Entretanto a visão
positivista do mundo, fundamentada no pensamento cartesiano,
dando precedência à forma de ver o objeto em relação ao próprio
objeto, conduziu os estudos das ciências da natureza a uma mul-

tifacetada propriedade dos objetos e a uma monofacetada visão
do objeto. Como conseqüência da crença cartesiana "penso logo
existo", de precedência do pensamento em relação à existência,
as várias formas de pensar os objetos adquiriram autonomia em
relação ao próprio objeto, sob a qual se desenvolveram as diver-

sas especialidades das ciências. Entretanto uma maior proximida-
de e domínio dos objetos naturais pela humanidade, tanto pelo
enfrentamento dos problemas e riscos geoambientais, como pelo
aproveitamento dos findáveis recursos naturais, os objetos geoló-
gicos adquiriram importância para as comunidades muito maior
que simples objetos de conhecimento e investigação. Eles hospe-

dam riscos e beneficios, problemas e indagações, que exigem um
investigação voltada para a compreensão do objeto enquanto ris-

co ou beneficio, e não apenas enquanto curiosidade de alguma
especialidade científica. Novas formas bem sucedidas de enfren-
tar os desafios postos diante da humanidade fizeram com que o
trabalho se organizasse em tomo de objetivos e não mais em tor-
no de métodos, técnicas ou tarefas, típicas da organização por
área de conhecimento. O objeto e o problema que ele hospeda
passa a ser precedente em relação às especialidades. Melhor, do
ponto de vista do progresso humano, o problema deve ser trans-
formado em problema científico, não propriamente de resolver
um problema científico, mas de resolver cientificamente um pro-
blema real. Assim, a descoberta de um depósito mineral, não
pode ser visto como um problema de geologia econômica, ou de
metalogenia, ou de petrologia ou de engenharia. Isto são partes de

uma divisão cartesiana do conhecimento. Da mesma forma o ris-
co de ocupação urbana de uma área, não pode ser visto como um
problema de geomorfologia, ou de geotecnia, ou de geologia fisi-

ca; O problema é o risco de ocupação; o profissional deve ser
preparado para abordá-Io e apresentar as soluções utilizando-se
dos recursos disponíveis na ciência e tecnologia, nas tantas "es-
peciliadades" quantas forem necessárias, enquanto o pe:squisa-
dor deve ser preparado para transformá-Io em problema cientí-
fico, investigá-Io, compreendê-Io, representá-Io, nos seus diver-
sos aspectos. Os objetos geológicos devem estar alem dos obje-
tos disciplinares. Uma soleira de diabásio, como objeto natural,
é mais importante que como objeto de algum estudo especi-
alizado. É desta forma que se coloca a nova forma de aprender
e abordar um objeto geológico, para o estudante e para o profis-
sional. A questão fundamental é como fazer esta transição do
objeto cartesiano para um objeto naturalista. Primeiro, é neces-
sário uma predisposição dos profissionais para a contínua apren-
dizagem baseada em problemas, o que vem ocorrendo rapida-
mente no mercado. Em segundo lugar, é necessário reorganizar
os currículos dos cursos em disciplinas focalizadas em objetos
e problemas a eles relacionados, ao invés de focalizado na apren-
dizagem de procedimentos, e os professores se prepararem para
uma abordagem multidisciplinar e colaborativa com outros co-
legas. Uma básica predisposição para ultrapassar a visão mine-
ralógica dos minerais, a visão petrológica das rochas, a visão
metalogenética dos depósitos minerais. Os depósitos minerais
tem sido estudados de quatro ou cinco formas diferentes, tal como
estabelecido pelos métodos das diferentes especialidades, ao
invés de unicamente como os problemas associados a de:pósitos
minerais, como prospecção, pesquisa, gênese, aproveitamento.
Ou então os problemas relacionados com os minerais, a identi-
ficação, as propriedades, as classes, a ocorrência, a utilidade, o
uso, a transformação industrial e o valor, ao invés de primeiro a
mineralogia cristalográfica, depois a ótica, depois a determina-
tiva, então as propriedades etc. Isto significa uma mudança na
forma de estudar, priorizando o objeto e os problemas a eles
associados. Mas, por onde começar?

ASPECTOS GEOTURíSTICOS DO MUNiCíPIO DE DELFINÓPOLlS/MG

Sheila Klener Jorge de Sousa* & Luiz Sérgio Amarante Simões**

* IGCE - UNESPIICEN - UFMT (Instituto de Ciências Exatas e da Terra (Pós-graduação) Universidade Estadual Paulistal
Institutode CiênciasExatas e Naturais- UniversidadeFederalde Mato Grosso)(sheilakJ@bol.com.br)
**DPMIUNESP (Departamento de Petrologia e Mineralogial Universidade Estadual Paulista (lsimoes@rc.unesp.br)

O ecoturismo é uma modalidade turistica ambientalmente
responsável, que consiste em viajar ou visitar áreas com fim de
desfrutar e estudar atrativos naturais tais como: fauna, flora,
paisagem, etc. Assim como quaisquer manifestações culturais
que promovam e propiciem um desenvolvimento sócio-econô-
mico em beneficio das populações locais).

O ecoturismo possui estreita relação com as ciências natu-
rais, dentre as quais a geologia tem grande importância na pai-
sagem temática, que é tratada neste trabalho através de trilhas
interpretativas com abordagem geológica.

Até pouco tempo o geólogo atuava principalmente em mi-
nerações, geotecnia, empresas voltadas a pesquisa de água e
petróleo ou como pesquisador/docente em universidades. Nos
tempos atuais, com a globalização, e a crescente necessidade de
trabalhos multidisciplinares, o geólogo tem buscado outros cam-
pos de atuação. Dentre esses, o geoturismo representa uma grande
potencialidade como mercado de trabalho para este profissio-

nal. Uma das funções do profissional de geologia é, juntamente
com os demais profissionais, organizar métodos para utilização
e manejo de áreas de conservação.

Este trabalho representa uma iniciativa de desenvolver a te-
mática geológica, como sendo mais um ramo do ecoturismo, o
geoturismo. Este termo surge como proposta para definir um
ramo do ecoturismo que usa o conhecimento geológico para a
interpretação da paisagem de uma determinada região.

O destaque ecoturistico do município de Delfinópolis, alia-
do à sua geologia, fez com que o município fosse escolhido como
área piloto para o desenvolvimento de trilhas interpretativas com
temática geológica.

Para traduzir a evolução geológica do município, foram ela-
boradas três trilhas interpretativas, que têm o intuito de colocar
o turista em contato com a geologia, e de servir como laborató-
rio natural para aulas de educação ambiental para alunos de en-
sino fundamental a médio.
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PROPOSTA PARA A EFETIVAÇÃO DOS OBJETIVOS DOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS
ATRAVÉS DA INSERÇÃO DE UM CONTEÚDO BÁSICO íNTEGRO EM GEOLOGIAlGEOCIÊNCIAS NO ENSINO

MÉDIO BRASILEIRO

M. Cristina Motta de Toledo e Rômulo Machado
Institutode Geociências~ USp,Rua do Lago 562, 05508-900,Sào Paulo- SP
mcristol @ usp.br e rmachado@usp.br

A análise dos Parâmetros CurricularesNacionais para o Ensino
Médio (PCNEM), no que diz respeito aos conteúdos geológicos,
mostra que eles são considerados importantes, sendo mencionados
em vários locais,tanto em disciplinasespecíficas(Biologia, Química
e Física) como em partes referentes à interdisciplinaridade.

A universalização da educação básica é defendida, com o
"desenvolvimento do saber matemático, científico e tecnológi-
co", sendo considerado como "condição de cidadania e não prer-
rogativa de especialistas". Particularmente no que se refere a
temas geológicos, o "funcionamento natural do planeta", a "evo-
lução da atmosfera pennitindo a manutenção da vida", a "histó-
ria geolÓgica da vida", a "percepção evolutiva da vida, do pla-
neta e do cosmos", a "compreensão das alterações na atmosfera,
hidrosfera, biosfera e litosfera pelas atividades humanas", entre
outros, são mencionados como necessários à educação. Ela deve
"prover um ensino útil à vida e ao trabalho, no qual as informa-
ções, o conhecimento, as competências, as habilidades e os va-
lores desenvolvidos sejam instrumentos reais de percepção, sa-
tisfação, interpretação, julgamento, atuação, desenvolvimento
pessoal ou de aprendizado permanente", ou seja, formando ci-
dadãos capazes de compreender o mundo e atuar na sociedade
com consciência e responsabilidade, fazendo julgamentos e op-
ções ad(:quadas no âmbito da sustentabilidade (citações extraí-
das de Brasil - PCN Ensino Médio).

Para atingir os objetivos da Educação Básica Nacional, cla-
ramente expressos na LDBEN e nos PCNEM, e reproduzidos
parcialmente acima, é preciso incluir um tratamento global, com-
pleto, dos conhecimentos em Ciências da Terra, assim como

acontece com as Ciências da Vida, dentro do contexto das Ciên-
cias da Natureza. O que tem ocorrido no Brasil é a apresentação
de informações fragmentadas, tratadas de fonna dispersa, ape-
nas quando temas de outros assuntos evocam algum ambientc,
processo ou material geológico, o que não é suficiente para pro-
mover nos educandos, nem a compreensão da Terra como um
sistema complexo e dinâmico, tampouco a sensibilidade neces-
sária para enfrentar os desafios impostos pela degradação ambi-
ental já verificada e para contribuir para o Desenvolvimento
Sustentável. A maneira como os tópicos geológicos são coloca-
dos no currículo sugere um caráter antropocêntrico e imediatis-
ta da filosofia de orientação dos conteúdos, o que está longe de
contribuir para a necessária busca do equilíbrio ambienta I, pre-
ocupação universal nos dias de hoje.

Propõe-se, em conclusão, que seja dada aos cducandos a
oportunidade de estudar a Natureza em toda a sua complexa in-
tegridade, como algo que evoluiu muito antes da humanidade
aparecer com toda sua força criadora e transformadora. Isto per-
mitiria completar o estudo da Natureza, que se encontra atual-
mente prejudicado, pois somente a perspectiva biológica é apre-
sentada de fonna global. A perspectiva das relações da humani-
dade com a Natureza, que é apresentada em Geografia, é limita-
da às últimas dezenas de milhares de anos (ou menos), e não
contempla as bases química e fisica necessárias. Quando, inevi-
tavelmente, os fundamentais temas geológicos são tratados nas
diversas disciplinas, inúmeros equívocos aparecem e multipli-
cam-se, pois a grande maioria dos professores que ministram
esses conteúdos não têm o preparo adequado para isso.

MAQUETE DO MACiÇO DO GERICINÓ/RJ: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA

André Calixto Vieira(l) e Tauno ViitaniemW!
(I)

Prol Adi. Dep. Geociências - IA/UFRRJ ~ BR 465, Km 7 -- 23851970, Seropédica/RJ.
(21Aluno do Curso de Graduaçào em Geologia, Dep. Geociências - IA/UFRRJ.
E-maUs: vieiraac@ujrrj.br; viitaniemi@bol.com.br

O maciço do gericinó está localizado no limite entre os municí-
pios de nova iguaçu e rio de janeiro, do estado do rio de janeiro.
engloba as serras do mendanha e de madure ira e o mon'o do mara-
picu. é wn corpo rochoso alcalino, embutido nos gnaisses do com-
plexo lio negro, que se destaca na planície aluvionar do rio guandu.
nele são encontrados: uma chaminé vulcânica ("Chaminé do La-
mego"), uma rara cratera vulcânica ainda preservada ("Vulcão de
Nova Iguaçu"), um parque municipal ("Parque Municipal de Nova
19uaçu"), vários pontos onde se dcsenvolvem atividadcs desporti-
'lias (trekking, tiro lesa, vôo livre, rapel, mountain bike, etc.), ex-
pressivos mananciais de águas de superficie com cachoeiras e la-
gos naturais e uma exuberante cobertura vegetal remanescente da
Mata Atlântica. Uma "maquete topográfica" foi concebida com o
objetivo de reproduzir a exuberância deste importante maciço alca-
lino e para servir como instrumento prático para exposição dcstes
aspectos em ocasiões apropriadas. a "maquete" foi construída den-
tro de urna nova concepção que permitiu reproduzir um modelo
miniaturizado do Maciço Do GelicinÓ/RJ e que mostra llIna arqui-
tetura, muito próxima do real, do relevo em tamanho reduzido
(1 :20.000). Este modelo singulariza, com a máxima fidelidade, os
aspectos geológicos, geomOlfológicos, fitogeográficos dominantes
e sua fiel arquitetura, através da aplicação de técnicas para a con-
fecção de "maquetes topográficas" desenvolvidas no Laboratólio
de SensOliamento Remoto -LASR, do Departamento de Geociên-

cias da UFRRJ. A concepção de modelos tridimensionais pennite
estudar obras, implantar projetos e facilitar a visão sinótica da área

que, como paradigmas de arquiteturas notáveis do relevo, são de
inestimável valor didático-pedagógico. a metodologia, empregada
pará a confecção da "maquete topográfica", constituiu-sc das sc-
guintes etapas: a) elaboração de um mapa topográfico na cscala
1:20. 000, com eqüidistâncias de 25m, sobre papel manteiga ou
vegetal fino mediante redução, com o pantógrafo de precisão
wild500, das cartas topográficas 1:10.000, da FUNDREM (atual
Fundação CIDE) e do IPLANRIO (atual Fundação Pereira Pas-
sos), de 1976; b) transferência para as folhas de isopor de 0,5cm de
espessura, através de decalques, das respectivas curvas de nível; c)
recorte do isopor, com cortador apropriado, ao longo da curva de
nível decalcada; d) empilhamento, sobre wna base de madeira, das
peças de isopor recortadas e colagem das mesmas em ordem cres-
cente de cotas; e) aplicação da forragem em papel "machê", sobre a
estrutura de isopor, utilizando um pincel de Ipol e cola plástica
diluída em água e aplicação de várias camadas de papel "machê",
até suavizar (tomar lisa) a superficie; e f) após secagem tota] da
estrutura da maquete foram realizados os procedimentos de arte
final efetuando pinturas, colocação de sen"agens para representar
gramíneas e áreas de pastagens, espuma picada para caracterizar as
áreas de cobel1Ura vegetal, etc, nas cores equivalentes ao tcrrcno. A
"maquete topográfica", assim elaborada, se constituiu em uma re-
leitura arquitetônica representativa do maciço do gClicinó, onde o
método empregado foi conduzido pennanentemente pela sensibili-
dade, atingindo plenamente os objetivos propostos e proporcionan-
do, ademais, um trabalho de grande significação prática e artística.
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i,QUÉ GEOLOGíA ENSENAR EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA?

Emitio Pedrinaci - Presidente de Ia AEPECT - Espana - pedrinac@arrakis.es

En Espana existe una larga tradición de ensenanza de Ia geo-
logia en niveles no universitarios. Los contenidos geológicos for-

man parte de Ias asignaturas de Ciencias Naturales tanto en Ia
Educación Secundaria Obligatoria (12-16 anos) como en Ia Edu-
cación Secundaria postobligatoria (16-18 anos). Sin embargo, esto
no significa que siempre se tenga clara Ia necesidad de una alfa-
betización geológica de los ciudadanos ni Ias aportaciones que
esta ciencia puede y debe realizar a Ia formación científica básica.

Cualquier propuesta fundada que se realice para Ia ensenan-
za de Ia geologia en Ia Educación Secundaria, necesita conside-
rar tanto los profundos cambios ocurridos en Ias ciencias de Ia
Tierra en Ias últimas décadas, como Ias aportaciones realizadas
desde Ia didáctica en este mismo período. Asi, Ia alternativa que
se formula se apoya en tres pilares básicos:

EI estado aCúlal de Ia geologia y Ias tendencias que muestra.
Como cualquier otra ciencia, Ia geologia posee una lógica inter-
na. Conoceda nos permite jerarquizar los conocimientos y rela-
cionados, ayudándonos a realizar una selección de aquellos que
ofi:ecen mayor capacidad explicativa y pueden servir de ejes en
tomo aios cuales organizar el conocimiento geológico.
Las aportaciones realizadas desde Ia didáctica de Ia geologia.
El análisis de Ia historia de Ia geologia y Ias investigaciones

realizadas sobre Ias ideas de los estudiantes muestran Ias difi-
cultades que ofrece Ia construcción de ciertas nociones geoló-
gicas básicas. Conocerlas nos ayudará en Ia adopción de deci-

siones acerca de los contenidos que se seleccionan, el orden en
que convíene tratarlos o el nivel de formulación que puede re-

sultar más adecuado para un determinado momento educativo.
Las características de los estudiantes a quienes va dirigida.
Con independencia dei tipo de conocimiento geológico es-
pecífico que se haya seleccionado para su ensenanza y apren-
dizaje, deberán considerarse Ias características de los estu-
diantes de estas edades y el modo en que construyen el co-
nocimiento. Ello nos ayudará a establecer Ias estrategias de
ensenanza más adecuadas a los objetivos pretendidos.

Partiendo de estos tres pilares se responde a Ias siguientes
preguntas:
l, Qué conocimientos clave permiten estructurar una geologia

básica?
l, Qué dificultades de aprendizaje presentan estos conocimi-

entos clave?
l, Qué secuencia de contenidos geológicos resulta adecuada

para Ia Educación Secundaria?
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CARACTERIZAÇÃO E QUíMICA PRELIMINARES DO CORíNDON

DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, MINAS GERAIS.

João Eduardo Addad', Antonio Liccardo2, Nelson Chodur3. Ester Figueiredo de Oliveira4

'DERN -UFES, 2DEGEO- UFO?, 3DEGEOL -UFPR. 4CDTN/CNEN
No município de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais (cerca de 280km a NE de Belo Horizonte) foram encontrados, em

depósitos secundários, exemplares de coríndon com interesse
gemológico/mineralógico. Foram realizados estudos nesse
mineral para uma caracterização preliminar, tanto em relação
aos elementos cromóforos do coríndon como para suas
possibilidades genéticas.

Os fragmentos de coríndon foram recuperados a partir de
depósitos coluvionares de encostas de rochas paragnaissicas,
associadas a anfibolitos e xistos miloníticos, nas proximidades
da localidade de Sapo, em Conceição de Mato Dentro. Concen-
trados foram obtidos e revelaram a seguinte associação de mi-
nerais pesados: ilmenita, zircão, xenotímio e monazita. Os cris-
tais de coríndon não apresentam feições de transporte, manten-
do arestas agudas e hábito original, com cores variando do ver-
de-acastanhado ao verde-acinzentado, eventualmente em zone-
amentos concêntricos, translúcidos a opacos por acúmulo de in-
clusões" tamanho entre 2 e 5 mm.

Gemologicamente esse material mostra um intenso efeito
alexandrita, com uma coloração predominantemente verde sob
a luz do dia e coloração violeta, às vezes púrpura, quando ilumí-
nada com luz íncandescente. É marcante também o forte pleo-
croísmo, nas cores verde-verde escuro e índices de refração va-
riando de 1,760 a 1,765 para o raio ordinário e 1,767 a 1,770

para o raio extraordinário. Sob luz ultravioleta de ondas longas

esse material apresenta reação moderada para o vennelho.
Resultados químicos foram obtidos em análise por ativação

neutrônica no CDTN/CNEN em Belo Horizonte. Duas amos-
tras foram pulverizadas, tratadas com ácidos (HCI, HN03 e HF)
e lavadas, de modo a minimizar a interferência de inclusões e
impurezas nos resultados. Cerca de 500mg do pó foram iITadia-
dos no reator TRIGA MARK-I IPR-RI juntamente com amos-
tras-padrão e os teores dos elementos foram obtidos com base
na comparação dos espectros.

A análise revelou os seguintes teores para elementos menores
e traços: Fe, 4.652ppm; Ti, 1.147ppm; Ga, 278ppm; Na, 143ppm;
K, 118ppm; Cr, 83ppm; V, 59ppm; La, 33pprn. Uma interpreta-
ção prévia dessa composição química pelTnite inferir uma origem

da coloração esverdeada como estando associada ao elevado teor
de feiTo, sobrepondo-se ao mecanismo de transferência de carga

Fe- Ti, caracteristicamente causador de tonalidades azuis. O efei-
to de mudança de cor, tipo alexandrita, pode ser atribuído à pre-
sença de cromo e vanádio, considerados os principais causadores
desse fenômeno. O coríndon desta ocolTência apresenta uma ano-
malia no teor de gálio, consideravelmente mais elevado em rela-
ção ao coríndon metamórfico de outras localidades.

PROCESSAMENTO MINERAL PARA CONCENTRAÇÃO
DE MANGANÊS ASSOCIADO A GONDITOS EM ITAPIRA (SP)

Nelson Angeli. Marcelo Meirelles Coelho Rocha & Jairo Roberto Jimenez Rueda
Departamento de Petrologia e Metalogenia da UNESp.- Rio Claro (SP)

Ocorrências de rochas gondíticas no nordeste paulista, en-
contram-se encaixadas em unidades do embasamento precam-
briano pertencentes aos Complexos Amparo, Varginha e Cam-
pos Gerais. Os gonditos ocolTem na fOlTnade lentes e são tipi-
camente constituídos por quartzo e granada (tipo espessartita),
esta com conteúdo que varia entre 30 e 75%. Estas lentes ge-
ralmente apresentam destaque no relevo, notadamente nas por-
ções que exibem enriquecimento em manganês. Estas zonas
enriqueci das de maneira geral encontram-se recobertas por blo-
cos compactos de dimensões decimétricas de minério, e por
um solo muito rico em psólitos e oólitos de óxi - hidróxidos de
manganês milimétricos , exibindo relações de contato com as
encaixantes nOlTnalmente gradacionais e concordantes com a
foliação regional. São encontrados dois tipos de minério, onde
o primeiro é composto por uma camada de solo rica em con-
creções manganíferas em grande parte coluvionar, e o segun-
do por minério do tipo maciço que se apresenta compacto com
uma coloração cinza escura, e com fraturas preenchidas por
psilomelana.

O minério foi submetido a análises mineralógicas, granulo-
métricas, texturais, químicas e por separação em líquido denso.
Mineralogicamente é composto por óxidos - hidróxidos de man-
ganês, onde predomina a criptomelana, secundariamente psilo-
melana e pirolusita e subordinadamente litioforita e granada (es-
pessartÍlta). Como minerais de ganga ocon'em argilo-minerais
I: I (caulinita), quartzo, hematita-goethita e gibbsita. Em tennos
granulométricos observou-se que a sílica exibe enriquecimento
nas malhas mais finas onde chega até 27,5%, comportamento

oposto ao do alumínio, e o feITo por sua vez apresentou mais
homogeneidade, com poucas variações. O manganês representa
cerca de li % que são perdidos com as fases minerais presentes
nas frações mais finas. A granulometria mais adequada para se
ter uma perda não significante cOITespondeao aproveitamento
do minério na fração entre 150 - 325 mesh, onde o material
apresentaria teores médios entre 21,5 - 22,5% em Mn.

Texturas granoblásticas predominam na maior parte das
amostras estudadas, as quais associadas a pequenas variações
granulométricas, pelTnitiram estimar o grau de liberação dos
minerais de minério, que se encontra entre 200 e 325 mesh. O
resultado de análises químicas para as amostras estudadas in-
dicaram que os teores em manganês não ultrapassam 29%. Re-
sultados de separação em líquido denso mostraram que o pro-
duto afundado retido na malha 200 mesh (58%) é constituído
por 43% de MnO, e o produto afundado apresenta cerca de
79% do total de manganês contido na amostra. O produto flu-
tuado desta fOlTnacOITesponde a 42% do material retido na
malha 200 mesh, e é constituído por sílica (43%) com MnO
aparecendo subordinadamente com cerca de 16%. Associado a
este material observa-se que 19% do total de manganês cOlHi-
do na amostra é recuperado.

Desta fOlTnao que se pode observar é que o minério moído
a uma fração mais fina, por exemplo 3325 mesh não liberaria
todos os minerais de Mn, fato que não pelTnitiria a produção de
concentrados mais ricos. Assim um enriquecimento acima de
29% em Mn só é possível por meio de processos hidro ou piro-
metalúrgicos.
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METODOLOGIA PARA CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA DE MINÉRIOS DE FERRO - UM MODELO A
PARTIR DO SINCLlNAL OURO FINO, QUADRILÁTERO FERRíFERO, MINAS GERAIS

Maria L. P. Alves, lssamu Endo; Marcos T. F Suita
Departamento de Geologia, Escola de Minas, UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto, Campos Morro do Cruzeiro,
Ouro Preto, 35.400-000, MG

Este estudo propõe uma metodologia para classificar mi-
nérios de ferro baseada em atributos de microtrama, mineralo-
gia e composição química e estabelece a relação destes atribu-
tos com o arcabouço geológico. Redefine a identidade de cada
tipologia de minério de ferro do Complexo Ouro Fino, em sua
porção centro-sul, situado no contexto geológico do Quadrilá-
tero Ferrífero, estado de Minas Gerais. Os minérios de ferro
estudados pertencem aos domínios estruturalmente notáveis da
dobra sinfonnal de Ouro Fino distribuidos nas zonas da char-
neira, do flanco e na região intennediária entre elas. Os parâ-
metros analizados compreendem: a composição mineralógica
e química; o tamanho médio, a fonna e a orientação dos cris-
tais; a porosidade, geometria e distribuição dos poros; a mi-
cro-estrutura, o estado de liberação e o grau de alteração das
partículas. Em tennos qualitativos pode-se concluir que os atri-
butos intrínsecos dos minérios de ferro apresentam uma boa
correlação com os atributos defonnacionais, como a variação
espacial da defonnação específica e a deformação cisalhante
relativa a dobra.

A relação encontrada pode ser expressa da seguinte fonna:
a magnetita encontra-se mais preservada na zona de char-
neira que nas zonas intennediária e de flanco;
minerais precoces o tamanho médio dos grãos de hematita
martítica porosa e magnetita é maior na região de chameira
e diminui para a de flanco;
para as fases, hematita especular e tabular, o tamanho médio
dos grãos decresce da região de flanco para a de charneira;
o processo de martitização (transfonnação de magnetita em
hematita) se intensifica da zona de chameira para a flanquial;
o processo de dissolução e de goethitização se intensifica da
região flanquial para a zona da charneira;
a zona da chameira constitui o domínio da textura grano-
blástica transicionando para textura lepidogranoblástica na
região flanquial;
a porosidade efetiva aumenta da região flanquial para a zona
da chame ira;
a intensidade do processo de hidratação aumenta da região
flanquial para a zona da charneira.

PROCESSOS DE FRACIONAMENTO MAGMÁTICO "IN SITU"

EM SILL DE DlABÁSIO NA REGIÃO DE CAMPINAS-JAGUARIÚNA (SP)

Francisco Rubens Alves, Valdecir de Assis Janasi, Excelso Ruberti, Gaston Enrich Rojas
Instituto de Geociências, USp, Rua do Lago, 562, São Paulo, SP, CEP 05508-900

Processos de fracionamento magmático em sills e diques de
diabásio mesozóicos da Fonnação Serra Geral têm sido reco-
nhecidos em alguns locais onde essas rochas se expõem mais
extensamente. Os tennos diferenciados são nonnalmente rochas
grossas de textura "granofírica" que apresentam contatos abrup-
tos com o diabásio, e portanto são interpretadas como líquidos
que migraram dentro do corpo magmático e invadiram rochas já
parcialmente cristalizadas (e.g., Gomes & Berenholc, 1980; Oli-
veira et aI., 1998)

Estruturas de sedimentação magmática foram identificadas
em exposição de um sill de diabásio na Rodovia Ademar de
Barros, entre Campinas e Jaguariúna (SP): estratificação plano-
paralela, estratificação cruzada e estruturas de corte e preenchi-
mento, em parte ressaltadas pela acumulação de magnetita. Ro-
chas diferenciadas são encontradas na porção SW do afloramento,
sob a fonna de um corpo de gabro grosso exposto por ca. 20 m
que tem contatos geralmente gradacionais com o diabásio mé-
dio a fino.

Amostragem detalhada do afloramento revela uma di-
versidade petrográfica que inclui desde diabásio isento de
quartzo e com até 5% de olivina modal até rochas ricas em
intercrescimentos micrográficos e isentas de olivina. Os
contatos gradacionais entre os diferentes tipos petrográfi-
cos sugerem que o processo de fracionamento ocorreu "in

situ", com segregação incompleta entre cristais precoces e
líquidos residuais.

As tendências de variação química observadas pennitem
estimar que as rochas mais diferenciadas correspondem a líqui-
dos residuais após ca. 50% de cristalização de magma original
basáltico com mg# -40, ca. 2,7% TiOz e 0,3% PPs' Comporta-

mento tipicamente incompatível é mostrado pelos elementos K,
P, Cu, Ba, Rb, Nb, Zr, Y, Th e ETRL. Os teores de Ti, Fe e V
mostram enriquecimento inicial, alcançando teores máximos nas
rochas com acumulação de magnetita, e diminuem sensivelmente
nos últimos diferenciados.

O afloramento estudado constitui exemplo didático, explo-
rado em aulas de Petrologia Ígnea, onde feições de campo e pe-
trográficas indicam a oCOlTênciade processo de fracionamento
magmático "in situ", quantificável através de modelamentos
geoquímicos e tennodinâmicos.
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METEORITO RIO DO PIRES, BAHIA, BRASIL.

Loiva Lizia Antonello *; Maria Elizabeth Zucolotto
*Departamento de Geologia e Paleontologia do Museu Nacional, UFRJ) loiva@acd.ufrj.br

Uma massa meteorítica de 118g, completamente recoberta
por uma crosta de fusão, foi encontrada pelo Professor H. Shi-
game da Universidade Federal da Bahia; numa viagem de cam-
po próximo à cidade de Rio do Pires (130 07' 40 S., 42017' W.).
Tal exemplar foi doado para o Sr. W. Carvalho tendo sido per-
mutado, com o Museu Nacionall UFRJ, uma fatia de 12g. O
meteorito foi registrado e classificado por Adrian Brearly no
Meteorito Bull77. Até então nenhuma descrição deste meteori-
to foi fc~ita.A equipe do Museu Nacional começou seu estudo.

As descrições, calcadas na petrografia incluindo aí textura e
mineralogia, foram feitas em quatro lâminas delgadas polidas estu-
dadas opticamente por luz transmitida e refletida, por difração de
raios-x, por microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia
de energia dispersivaSEM/EDS e por microssonda eletrônicaWDS.

Em amostra de mão o meteorito é de cor cinza claro, com
poucos côndrulos visíveis numa matriz fina. São comuns veios
de choque bem como manchas de coloração amarronzada e la-
meias metálicas. A crosta preta com espessura de 0.3mm cobre
quase completamente a superficie lateral.

A tc~xturacondríticanão é bem definida e a maioria dos côndru-
los ou são quebrados ou aparecem como fragmentos, são poucos os
que mostram uma forma esféricaou alongada.Os fragmentosde côn-
drulospossuem de 0.3 a 5mm de diâmetro.Os minerais opacosocor-
rem ora de maneira intersticialora como inclusõesnos côndrulos.

Os minerais essenciais são: olivina Fa
25.53'

piroxênio Fs21. 85

E~6 7WI45 camacita com 0.8% Co, plessita, tenita e troilita; os
minerais'acessórios plagioclásio Ab58.52An25.,8OrI6.30'daubreeli-
ta, cromita e masquelinita; os minerais secundários são a hema-
tita, gOj:thita e/ou lepidocrosite. Piroxênio, olivina e plagiocla-

sio e os minerais opacos mostram feições de choque mostrando
forte extinção ondulante.

A matriz mostra-se fortemente recristalizada, com material
cristalino uniforme composto de olivina, piroxênio, minerais
opacos, grãos intersticiais de plagioclásio, e grãos de vidro trans-
parente a masquelinita, que mantém a forma original de grãos
de plagioclásio pré-existentes, os minerais secundários como
hematita, goethita e/ou lepidocrosite também estão na matriz.
As seções polidas foram atacadas com nital a 2% e mostram nos
minerais opacos, figuras de corrosão evidenciando a camacita e
a tenita que se apresenta zonada com bordos de 1-lOmm de es-
pessura de tetratenita seguida de tenita manchada e no interior
martensita, plessita finamente granular ou a combinação das duas.
Também se fazem presentes grãos bem definidos de plessita, a
camacita é comum com bandas de Neumann ou recristalizada
exibindoângulo de 1200. Troilitaocorreora como grãos isola-
dos monocristalinos ora em contato com camacita ou tenita. Em
luz polarizada os grãos possuem num mesmo campo a mesma
extinção anisotrópica. Somente alguns nódulos grandes de troi-
lita mostram forma de extinção em mosaico. Os côndrulos são
pobremente definidos e variam consideravelmente em sua tex-
tura externa; a maioria é caracterizada como olivina-piroxênio
granular, olivina-piroxênio porfirítico e piroxênio radial. Con-
forme a composição dos constituintes minerais e dados quími-
cos, como olivina Fa 25.53e Co 0,8% na camacita, piroxênio Fs21.

85E~6.7WI.45 e plagioclásio Ab58.52 ~518 Or16.30 o meteorito Rio

do Pires pertence ao grupo L e pelas feições texturais como ho-
mogeneidade da camacita e presença de côndrulos um tanto in-
definida está classificado no tipo petrológico 6.

MINERAIS DO GRUPO DO PIROCLORO NO CARBONATITO DE JACUPIRANGA, CAJATI, SÃO PAULO

Daniel Atencio, Luiz A.D.Menezes Fo., Fernanda ML. Veloso - Instituto de Geociências, USp, São Paulo - datencio@usp.br

A ocorrência de cristais de pirocloro apresentando cerca de
1mm, de hábito octaédrico e cor pardacenta, em associação pa-
ralela com baddeleyíta por epitaxia, foi descrita por Coutinho e
Camargo (1962) e Melcher (1965) no carbonatito de Jacupiran-
ga, no Município de Cajati (na época, Cajati era um bairro de
Jacupiranga), Estado de São Paulo. Menezes & Martins (1984)
citaram o mineral como uranopirocloro e mencionaram a desco-
berta de cristais de até 2cm, apresentando cor marrom escura,
na localmente chamada "zona intermediária" do carbonatito, que
é uma zona com teor de magnésio (dolomita) relativamente alto
(da ord,:m de 9% MgO), onde os cristais de magnetita são tam-
bém relativamente grandes e tabulares; minerais acessórios do
carbonatito nessa zona, raramente encontrados em outras áreas
da mina, são tochilinita, estroncianita, ancylita-(Ce). Resulta-
dos de análises químicas por microssonda eletrônica em dois
pontos de cristais menores que Imm e com variação composici-
onal complexa foram publicadas por Gaspar (1989). Segundo
ele, às vezes os pontos analisados apresentam altos teores de U
e Ta, e tipicamente concentrações muito baixas de Ti. Sr e Ba
não são negligenciáveis em algumas porções dos cristais e quan-
tidades apreciáveis de Si ocorrem em cristais de uma amostra. A
fórmula química foi agora calculada para as duas análises apre-
sentadas. A primeira delas corresponde a um mineral com Sr
excedendo, em número de átomos, 20% do total de átomos da
cavidadle A, o que implicaria em ser denominado "estronciopi-
rocloro"', de acordo com o sistema de nomenclatura vigente para
minerais do grupo do pirocloro (Hogarth 1977). A segunda aná-
lise refere-se a uranopirocloro. Novos cristais octaédricos cas-
tanhos, com cerca de 1 mm, foram agora coletados e analisados

por EDS. A composição é extremamente variável no interior de
um mesmo cristal. Foram obtidas composições que correspon-
dem a pirocloro, plumbopirocloro, "toriopirocloro", além de uma
espécie transicional que pode ser denominada bariopirocloro,
uranopirocloro e "toriopirocloro", por apresentar conteúdo atô-
mico virtualmente igual de Ba, U, e Th (além de Ca). Os nomes
"estronciopirocloro" e "toriopirocloro" têm sido utilizados in-
formalmente na literatura. Composições referentes a estas espé-
cies já foram verificadas em diversas ocorrências, mas a descri-
ção formal destes minerais não foi submetida para aprovação
pela Comissão de Novos Minerais e Nomes de Minerais da As-
sociação Mineralógica Internacional (CNMNM-IMA) (Hogar-
th 1989).
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GEMAS DO GARIMPO PEDRAAZUUÁGUA FRIA, BAHIA, E SUAS INCLUSÕES

Gracia Maria Santos Baião*; Pedra Couto**
*(CGB-MGB-PROGEMAS), **(CPRM-SUREG/SA)

°
garimpo de água-marinha de Pedra AzuUÁgua Fria,

situado na região extremo-sul do Estado da Bahia, faz parte
da Província Pegmatítica ou Gemológica Oriental do
Brasil(Neves, 1997; Pedrosa-Soares et aI., 2000),

Essa província se estende para o norte de Minas Gerais,
especialmente pelo vale do rio Jequitinhonha, e é reconheci-
da mundialmente pelas excelentes gemas que produz.

Na década de 50, no município de Vereda, Bahia, ex-
traiu-se um exemplar de água-marinha pesando 19k9, que
ficou conhecido na época como "Água-Marinha do Jaque-
tô".

No garimpo focalizado ocorrem pegmatitos não-zona-
dos, hospedeiros de água-marinha e mais raramente heli-
odoro e crisoberilo, que cortam rochas granitóides de com-

posição enderbíticas a charnoenderbíticas(Sampaio et aI.,
2002).

Em estudos microscópicos executados no laborató-
rio do Centro Gemológico da Bahia constatou-se que
as amostras de água-marinha e heliodoro apresentam
inúmeras inclusões bi e tri-fásicas do tipo L-G e S-L-G,
algumas orientadas permitindo reconhecer a simetria
hexagonal do berilo, além de hematita(vermelha), mica
amarronzada, quartzo?, corindon?, cristais negativos,
fraturas em discos e linhas de crescimento.

Estas gemas foram submetidas à tratamento térmico e
apresentaram diferentes comportamentos. Algumas perma-
neceram inalteradas, enquanto outras tiveram sua cor modi-
ficadas de azul esverdeado para azul mais definido.

ESPECTROS RAMAN DE ELBAíTAS DA PRovíNCIA PEGMATíTICA DA BORBOREMA

Sandra de Brito Barreto J. Albert Soler i Gil 2, Fernando Rul/ 3
JDepartamento de Engenharia de Minas, UFPE.
1 Cristal.lografia, Mineralogia i DipÔsits Minerais, Facultat de Geologia. Universidad de Barcelona. Espanha.
J Cristalografia y Mineralogia, Facultad de Ciências, Va/lado/id, Espallha

°
grupo das turmalinas é caracterizado por permitir uma

série de substituições na sua complexa estrutura e por apre-
sentar variadas cores. Estas características têm despertado o
interesse de muitos pesquisadores buscando melhor caracte-
rizar suas particularidades.

Análises espectroscópicas (IR e Raman) têm sido utili-
zadas, dentre outras técnicas, para investigar esta estrutura.
Os espectros vibracionais das turmalinas, apesar de já estu-
dados, ainda necessitam de detalhamento para cada membro
do grupo das turmalinas, principalmente, quanto aos refle-
xos das substituições catiônicas nos modos vibracionais re-
lacionados aos anéis [Si60,8 ]12'e aos situados na faixa de
baixa freqüêricia.

As elbaítas gemo lógicas dos Pegmatitos Quintos, Capo-
eiras e Bulandeira (situados em Parelhas, RN) e Batalha (São
José da Batalha, PB), foram estudadas sistematicamente, uti-
lizando-se - ICP-AES, ICP-MS, EPMA, ATD- TG, DR-X pó
e monocristal, ABS- VS e IR, ESCA e RAMAN - visando as
relações da química x estrutura x cores. As análises químicas
foram realizadas por EPMA (CAMECA-SX50), utilizando-
se padrões internos de elbaítas para os elementos menores e
traços. Os conteúdos médios dos elementos maiores alinham-
se aos esperados para elbaítas (Si02:37,31 %; AIP3 :39,52%
e B03 :13.23%). Os elementos menores e traços têm teores
médios: MnO 0,4 a 2,49%; FeO 0,14 a 4,94%; BiP3 <0,02 a
0,14%; CuO 0,006 a 0,92%; lnO 0,01 a 0,58%; MgO <0,007
a 0,0 I%; Nap 1,44 a 2,5% e Cão 0,07 a 0,54%. Observou-
se uma relação de predomínio dos teores de Fe, Mn, Cu e ln
com as cores das eIbaítas: Mn e Fe (verde), Fe e ln (azul),
Mn e Cu (púrpura) e baixos teores de Mn a nulos de Fe (ver-
melha).

Os espectros ABS-VS para seções 1\ e Ii ao eixoc, mos-
traram bandas de absorção atribuídas por cor de elbaíta
a: verde (Fe e Mn), azul (Fe e ln), púrpura (Mn e Cu),
vermelha (Mn e Fe) e incolor (nenhuma banda expres-
siva, apenas pequenas absorções relativas ao Fe, Mn e
Cu).

Os espectros Raman foram realizados no intervalo de 20-
3600 cm'l, em cristais orientados de boa qualidade óptica,
em um espectrômetro Ramanor 2HGS, laser de Ar;, a 400m W
e linha 514,5nm. Os espectros obtidos para as diferentes co-
res são em linhas gerais semelhantes e concordam com os
publicados por outros autores. Observou-se quatro agrupa-
mentos de bandas, centralizados a 222-223 cm,l, a 370-380
cm'l, a 630-720 cm,l e a 960-1120cm". As diferenças mais
expressivas encontradas nos espectros ocorrem na região de
baixa frequência na polarização 1\ ao eixo c, devido a maior
influência dos elementos traçoslmenores, sendo estas reco-
nhecidas através das bandas a 244-250cm", a 265-285cm" e
a 317-350cm,l. Relaciona-se nestas elbaítas, as bandas a 244-
250cm" e a 265-285cm" aos movimentos vibracionais das
ligações M-O.A banda situada a 265-28em" apresenta varia-
ções provavelmente relaeionadas aos conteúdos de Cu e
ln.As variações nas bandas a 317-350cm" relacionam-se aos
conteúdos de Mn)' e Fe); .Outra banda importante situa-se a
220-223 cm,l, que não mostra variações significativas para

ambas as polarizações, não se relacionando aos movimentos
vibracionais das ligações M-O por não apresentar dt:pendên-
cia com os distintos conteúdos de elementos menores e tra-
ços que compõem estas ligações nas elbaítas pesquisadas.
Deste modo, atribui-se esta banda a deformações nas liga-
ções O-AI-O.
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QUIMICA MINERAL DE AMOSTRAS SELECIONADAS DE TANTALATOS NA PRovíNCIA PEGMATíTICA DA

BORBOREMA - NORDESTE DO BRASIL

Hartmut Beurlen*, Marcelo R. Rodrigues da Silva*, e Daniel Jutz**
*Depto. Eng. De Minas, UFPE, marcelor@npd.ujjJe.br, beurlen@npd.ujjJe.br, **Univ. de Aachen, Alemanha

Foi realizado o estudo petrográfico em seções polidas de frag-
mentos de "minério preto" (tantalitas e cassiteritas) fornecidos por
garimpt:iros nas frentes de lavra de treze pegmatitos da área de Pi-
cuí-Pedra Lavrada, PB, na faixa oriental da Provincia Pegmatítica
da Borborema (PPB).

°
estudo surpeendeu pela variedade minera-

lógica e freqüencia de intercrescimentos entre várias fases minerais
nos fragmentos que seriam, à vista desarmada, identificados usual-
mente como tantalita-columbita (12 amostras) ou cassiterita (4
amostras). Como a identificação inequívoca dos tantalatos ao mi-
croscópio é muito problemática devido à semelhança das proprie-
dades ópticas e à variação mais ou menos intensa destas numa mes-
ma fase mineral, em função das variações composicionais, foram
adicionalmente efetuadas análises químicas com microssonda e
análises difratométricas em quatro amostras selecionadas. Estas
análises permitiram identificar algumas supostas tantalitas como
tapiolitas, fato já suspeitado durante o estudo microscópico pela
intensidade e cores da anisotropia, com composição variável con-
forme a fórmula (~,Ol a o.os FeO.99 a 0,9) (Tao,ss a 0.94Nbo.12 a 0,06)2°6'
dentro do campo característico das tapiolitas no quadrilátero Fe-
Mn- Ta-Nb. Nas cassiterítas foram sempre identificadas exsoluções
em intercrescimento micrográfico, durante a petrografia identifica-
das provisóriamente como tantalita-columbita, posteriormente ca-
racterizadas como wodginita em duas amostras e tapiolita em ou-
tra. A wodginita foi identificada também em intercrescimentos la-
melares lamelares com tantalita e tapiolita. As composições da wod-
ginita variaram segundo a fórmula (FeO.S3-Ú,63MnO,17-Ú,37)4(Ta 0,7.082
NbO,3-Ú,IS)S.(Snq,4~ -0,6Ta0,27.0,2SFeO,OS-Ú,29Tio.02.004)40S2'todas plotanao
no campo das IXlOlitas do quadrilatero Mn-Fe-Ta-Nb, e com com-
posições muito próximas das obtidas por Adusumili (1976) em duas

amostras do pegmatito Seridózinho. As exsoluções localmente atin-

gem dimensões de milímetros, mas freqüentemente são menores
que 0,2 micra, no limite da resolução óptica do microscópio pe-
trográfico, Algumas análises de inclusões em tantalita do Alto For-
tuna, petrograficamente semelhantes à cassiterita, mostraram com-
posições que variam segundo a fórmula: (FeO,16aO,40MnO,OIao.02)(Ta

031-ú73Nbo03ao09) Sn 4,76a547°12, Estas composições são seme-
lhantes (póréI1Í mais variáveis) às da staringita identificada por
Adusumili (1976) em Seridozinho como mineral novo, assim acei-
to pelo IMA. Acredita-se que algumas outras análises com teores
de Ta e Fe ainda menores nesta e em outra amostra de cassiterita
possam representar análises mistas em emulsões submicroscópi-
caso Já que não foi possível obter difratogramas nas inclusões das
supostas staringitas, a identificação deve ser,por isto, encarada
como provisória. As análises de tantalitas variam conforme (Mn

0,27a 0,46 Fe 0,73a0,54)(Ta0.51aO,64NbO,49aO35)206, Nas tantalitas , tapioli-
tas e wodginitas foram também observados pequenos teores de
Ti(0,4 a 1,5%) e W (O,I a 0,4%). Quase todas as tantalitas estuda-
das mostram emulsões submicroscópicas de inclusões mais ricas
em reflexos internos, refletividade mais elevada e mais anisotró-
picas, de ilmenorutilo (ou tapiolita), que poderíam ser responsá-
veis por estas "impurezas" nas análises. Os resultados prelimina-
res obtidos no presente estudo mostram que tantalatos distintos
da série tantalita-columbita parecem ser bem mas freqÜentes do
que até agora suspeitado na PPB. Por outro lado a freqÜencia da
wodginita e, talvez, staringita, além de outros tantalatos exóticos
como mangano-, bismuto e stibiotantalitas assim como simpsoni-
ta e microíita primárias etc. também indicam uma maior freqüen-
cla de pegmatitos mais diferenciados do que até agora suposto na
PFB, implicando na possibilidade de um maior p0tencw; metalo-
genético em Ta-Sn- e Cs.

ALGUNS ASPECTOS SOBRE A CARACTERIZAÇÃO DE ARGILA PARA A INDÚSTRIA CIMENTEIRA

Fernanda B. Carneiro!, Júlio César-Mendes!, Francisco Vanúbio2, Domício Simpliciano2
!UniversidadeFederalde OuroPreto, Minas Gerais,Brasil, 2 GrupoHolcimBrasil S/A. FabricaPedroLeopoldo (MG)

Na região de Pedro Leopoldo, situada a 40km noroeste de Belo
Horizonte (MG), há um grande volume dos ca1cários pertencentes
ao Grupo Bambuí e algumas jazidas de argilominerais, resultantes
do produto de intemperismo destas rochas do Bambuí. Devido a
localizal;ão geográfica e a presença dessas matérias primas básicas,
uma grande concentração de indústrias cimenteiras instalaram-se
na região. Ocorrências de argilas despertam interesse das minera-
ções, pois ela não é tão abundante quanto o ca1cário.

Este trabalho apresenta a metodologia e os resultados iniciais
obtidos na caracterização de uma ocorrência de argilominerais situa-
da próxima a fábrica de cimento do Grupo Ho1cim Brasil S/A. em
Pedro Leopoldo (MG). A caracterização dessas argilas é decisiva na
sua aplicabilidade e envolve várias metodologias, sendo uma das mais
importantes a t1uorescência de raios-X. Através deste método analíti-
co detenninam-se os teores de Si, Fe e AI, elementos básicos para a
mistura com o ca1cário, visando a obtenção do clinquer.

Numa feição topográfica com potencial para a ocorrência
de argila, situada a 4km da indústria cimenteira, foi iniciado
uma prospecção utilizando-se de ortofotos digitais (1: 10.000),
seguida de sondagem a trado mecanizado e coleta de material
nos vários níveis amostrados. Os trabalhos laboratoriais en-
volveram a preparação das amostras e análises químicas quan-
titativa através de fluorescência de raios-X. A preparação das
amostras consistiu na homogeneização, seguida da redução do
tamanho das partículas numa granulometria adequada para as
análises. Após a homogeneização inicial, as amostras foram

peneiradas nas malhas 12,7mm, 5,66mm e 2,OOmm, homoge-
neizadas e quarteadas. Depois foi obtida uma amostra repre-
sentativa pesando aproximadamente 100g, a qual foi secada
em mufla a 100°C durante uma hora, visando obter a umidade
ideal. Com a amostra isenta de umidade, é pulvelizada até atm-
gir uma granulometria de 100 mesh.

Os resultados obtidos com esse estudo são preliminare;; e,
revelam em princípio, a importância da quantificação dos teores
de Si, AI e Fe no processo de fabricação do cimento. Os teores
de Si02, AI203 e Fe203 variam de acordo com a localização to-
pográfica e ao longo de um perfil vertical. Ao longo do perfil
vertical, os teores de Si02 variam de 41 a 72%, o de AIP3 de 12
a 26% e o de Fep3 de 3,0 a 21% em peso. Esta relação Irá
influenciar nos módulos de sílica (MS) e de alumina (MA) e no
fator de saturação de cal (FSC), valores primord!ais na mistura
das matérias primas para produzir a farinha (uma fase do pro-
cesso industrial obtida antes da fabricação do clínquer).

Na área pesquisada, o módulo de sílica varia de 1,24 a 4,15
e o de alumínio de 0,84 a 4,27. A variação dos teores de Si02,
AI203 e Fep3 e os conseqüente valores de MS e MA podem
apresentar oscilação considerável, uma vez que podem ser rea-
justados de acordo com a composição do ca1cário, conforme o
seu FSC. Trabalhos de simulação na obtenção da farinha e do
clínquer a partir do ca1cário e destas amostras, serão realizados
visando confirmar a utilização destas argilas na unidade indus-
trial do Grupo Ho1cim, em Pedro Leopoido.
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AS ARGILAS DA JAZIDA CENACA, EM GUAIAQUIL - EQUADOR

Ana Mercedes Morales Carrera; Angélica Fortes Drummond Varajão;Júlio César-Mendes
Universidade Federal de Ouro Preto

Apesar da existência de vários depósitos de argilas no lito-
ral equatoriano, poucos são bem caracterizados mineralogica-
mente. Ajazida Cenaca é a única no litoral explotada em grande
escala para a indústria cimenteira. Outras ocorrências de argilas
são extraídas por pequenas indústrias de cerâmicas para confec-
ção de tijolos e telhas.

Ajazida de Cenaca situa-se na região sudoeste do litoral equa-
toriano e aflora no flanco sul da Cordilheira Chongón-Colonche,
a oeste da Cadeia Andina. A área estudada insere-se na parte basal
do Grupo Ancón (de idade Eoceno Superior), o qual é constituído
por argilitos e pequenas intercalações de siltitos e arenitos.

Foram coletadas um total de 32 amostras distribuídas ao lon-
go de 8 perfis verticais, onde após a determinar a umidade mé-
dia de 13,5%, as análises químicas via fluorescência de raios-X
mostraram teores médios de 64,5% de SiOz, 16,4% de AIP3'
5,4% de Fep3' 2,14%de MgO, 1,57% de CaO, 1,23% deKp e
0,99% de Nap. Após esses procedimentos, efetuou-se as análi-
ses mineralógica por difração de raios-X das frações total e ar-
gila. Esta última foi obtida após a separação por sedimentação,
seguida da saturação com MgClz e KCI e análise sobre lâminas
orientadas na forma natural, glicolada e aquecida.

Os resultados mineralógicos preliminares caracterizados por
valores de d(OOI) de 15Á, 17Á e lOÁ, respectivamente, em amos-
tras natural, glicolada e aquecida após saturação com Mg, e, por
valores d(OO1) de 12Á, 17Á e lOÁ em amostras natural, glicola-
da e aquecida após saturação com K, confirmaram a presença

dominante de argilas do grupo da esmectita. Secundariamente,
observou-se a presença de ilita, minerais intertratificados de ili-
ta/esmectita, quartzo, caulinita, feldspatos e calcita.

Para a caracterização mineralógica e morfológica detalhada
da fração argila, 5 amostras representativas dos perfis estuda-
dos, foram selecionadas e, para cada uma delas detemlinou-se a
densidade, a superficie específica e a capacidade de troca catiô-
nica, sendo que esta última definiu a esmectita como cálcica.

Resultados após a saturação com Li, utilizando-se o procedi-
mento de Greene-KeIly,nos permitiu definir a localização da carga
nas folhas caracterizando-se desta forma o tipo de argilomineral.
Assim, a esmectita será uma beidelita se a carga é tetnJiédricaou
uma montrnorilonita se octaédrica. Antes da entrada do Li na estru-
tura do argilomineral, os valores de d (001) variavam de 12a 15Á.
Após a saturação com íons de Li, aquecimento seguido eleglicola-
gem, os valores de d (001) situaram-se próximo de 9,6Á, fechando
a estrutura do mineral e caracterizando a montrnorilonita.

Os estudos mineralógicos efetuados nas argilas dajazida de
Cenaca mostraram que esta tem como argilomineral principal a
montmorilonita cálcica. Montrnorilonitas ricas em cálcio, além
de sua utilização nos processo tradicionais de fabricação de ci-
mento, tem outras aplicações industrias, como no refino de óleo,
como aglomerante de minérios na obtenção de pelotas, na enge-
nharia civil e na agricultura. Este argilomineral pode ser ainda
aplicado no estado natural e também após o tratamento via ati-
vação com ácido ou sódio.
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Análises de turmalinas verdes, azuis e rosas provenientes
de pegmatitos graníticos do Distrito Pegmatítico de Araçuaí,
MG são feitas usando ressonância paramagnética eletrônica
(EPR), detecção óptica da ressonância magnética (ODMR),
absorção óptica e espectroscopia Mõssbauer, no infraverme-
lho e Raman. As amostras verdes e azuis são espécies próxi-
mas da schorlita e apresentam espectros EPR caracterizados
por linhas largas de aproximadamente 1000 Gauss diagnosti-
cando interações spin-spin e desordem estrutural devidos à al-
tas concentrações de ferro e mangânes. Os espectros MS à tem-
peratura ambiente das schorlitas verdes apresentam contribui-
ção de dois Fez+em sítios Y não equivalentes enquanto nas
azuis, três sítios podem ser observados. Esses aspectos regis-
tram um maior grau de desordem nas amostras de cor azul e
um menor grau, nas verdes. Por outro lado, as amostras rosas
são espécies próximas a elbaíta que apresentam teores, signifi-
cativamente, baixos de Mnz+distribuídos em dois sítios Y,mag-
neticamente não equivalentes. Apesar disso, esse íon é respon-
sável pelo par de bandas de absorção 450 e 470nm devido à
transições d-d spin-permitidas nos sítios mais distorcidos, pe-
las bandas centradas a 520nm devidas a centros de pares iôni-
cos de Mn2+localizados em sítios Y adjacentes e pela banda
centrada a 680nm. Nas azuis o maior grau de desordem estru-
tural devido a presença de Fé' distribuídos em três sítios Y
não equivalentes causam transições d-d spin-permitidas dis-
tintas produzindo bandas de absorção entre 640 e 1050nm. Além
disso, a presença de manganês juntamente com as bandas de

absorção análogas às das rosas na região entre 450 e 550nm
permiti atribuí-Ias às transições desse elemento. As verdes apre-
sentam espectros de absorção semelhantes aos das azuis po-
rém a presença de Fez+ distribuídos em apenas dois sítios Y
não equivalentes causam transições d-d spin-permitidas dis-
tintas em proporções menores do àquelas produzidas na cor
azul. Além disso, a ausência da banda a 520nm, atribuída a
centros de pares iônicos do Mnz+ pode ser a causa da abertura da
janela de transmissão da cor verde. Esses argumentos são corro-
borados com o menor grau de desordem. Diferentes defeitos
produzidos ou não por g-irradiação, como os centros Mn2+, Fe3+,
HOe O', foram identificados na elbaíta rosa. O último é um cen-

tro buraco do tipo O' e mostra interação superhiperfina com dois
AI. É considerado como um centro de cor amarela do tipo AI-O-
AI. O átomo de hidrogênio HOé um centro de aprisionamento de
elétrons, ao passo que o Fe3+é um precursor de elétrons. A partir

dos dados obtidos após tratamento térmico e irradia<;ão, con-
clui-se que o Mnz+ é o principal centro cromóforo da cor rosa,
enquanto que, para Fe-Mn-turmalinas azuis e verdes, um maior
grau de desordem pode causar a cor azul e um menor grau causa

a cor verde. A irradiação intensifica a cor rosa pálida, '~nquanto
o aquecimento a 450°C descolore o rosa. Nessas mesmas tem-
peraturas, turmalinas verde escuro tendem a ficar claras, enquanto

as azuis perdem suas cores. Por outro lado, um aquecimento a
700°C em meio oxidante produz a cor vermelha em amostras
azuis claras, enquanto em meio redutor, ocorre uma tênue inten-
sificação do azul.
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Morganitas naturais e irradiadas, provenientes de Araçuaí,
Minas Gerais, foram investigadas por ressonância paramagnética
eletrônica, (EPR), absorção óptica e espectroscopia no infraver-
melho e Raman. Análise espectroscópicas apontaram altas con-
centra\;ões de Cs (3.30 wt%) e conteúdos-traço de Mn2"
(~0.05wt%) e Fe3+(--o.03wt%). As amostras naturais apresentam

bandas de absorção óptica próximas a 375 e 455nm atribuídas ao
Fe3Tno canal e ao Mn2Tno sítio do AI'+, e são responsáveis pelas

cores rosa e amarela nessas espécies, respectivamente. Além de
íons de metais de transição, o berilo acomoda diferentes molécu-
las e metais alcalinos nos canais estruturais. Nas espécies do gru-
po do berilo, é caracterizada a presença de, no mínimo, três tipos

de moléculas de água.
°

primeiro tipo de molécula de água apre-
senta o eixo molecular C211C2(c) do clistal e H"HJ\c., cujos mo-

dos de vibração simétrica e assimétricas no espectro Raman são
observados em 3591 e 3660cm'] nas polarizabilidades a", an, azze
a,v e a,z e an, respectivamente e localizada no sítio 2a.

°
secundo

tipo apresénta eixo molecular C/C2 do cristal e HHJ\a., em que

os modos de vibração simétrica e assimétricas no espectro Ra-
man são observados em 3595 e 3694 cm'] nas polarizabilidades

a"", an, azze a,y e axzeayz, respectivamente e localizada no sítio 2b.
Finalmente, o terceiro tipo tem C211C2(c) do cristal e H"HJ\c.,
cujos modos de vibração simétrica e assimétricas no espectro

Raman são observados em 3604 e 3740cm,l nas polarizabilidades

a"", an, azze a,y e axzeayz' respectivamente e localizada no sítio 2b.
Além disso, é identificado o íon OR' cujo modo de estiramento

O-H é observado em 3604cm.1 e localizado no sítio 2a. A presen-
ça considerável de sódio nos berilos ricos nesse elemento, favore-

ce a localização da água no sítio 2a, cuja orientação do eixo C2 da
água é paralela a C2 do cristal. As moléculas de água com orienta-
ção do eixo C2 da água é paralela a C2 do cristal podem, também,

estar rotacionadas aleatoriamente de sua orientação preferencial
produzindo espectros Raman cujas polarizabilidades diferem das
originais. Nenhuma molécula de água com C2 no plano ab foi
identificada. Outras moléculas como o N03 e C03 foram observa-
das no EPR de morganitas, ainda sem associação com absorções
no infravermelho. Após g-irradiação, a cor rosa da morganita muda
para um azul acinzentado e há um aumento significativo do cen-
tro HOe dos centros C03' e N03°, denominados centros tipo-Ma-
xixe e Maxixe, respectivamente, concomitante à diminuição do
centro Mn2T, além do aparecimento de um centro ainda não iden-
tificado, mas relacionado ao N02 e distinto do Maxixe.

°
centro

HOé correlacionado com a redução da banda do espectro Raman

de um dos tipos de água.
°

centro tipo buraco CO'3 e o centro de
aprisionamento de elétrons HOdesaparecem em temperaturas su-
periores 150°C.

AS INCLUSÕES DAS ESMERALDAS DE MONTE SANTO. TOCANTINS
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Inclusões cristalinas e fluidas constituem marca caracterís-
tica das esmeraldas naturais. Entre as esmeraldas brasileiras, as
de Minas Gerais mostram um predomínio de inclusões fluidas
primárias e/ou secundárias quase sempre orientadas ao longo do
eixo c do cristal; as da Bahia caracterizam-se por marcas de cres-
cimento e inclusões cristalinas e as de Goiás por grande quanti-
dade de inclusões cristalinas e quase ausência de fluidas.

A última descoberta de esmeralda comercialmente viável
aconteceu em 1997, na amazônia brasileira, no município de
Monte Santo, no oeste do estado do Tocantins. Dois garimpos, o
do Corre-Con'e e o da Viúva, continuam ativos e produzindo
material aceito no mercado gemo lógico e a caracterização das
feições internas dessa gema é importante para a distinção de sua
proveniência e sua origem natural.

Uma feição característica do material retirado em Monte
Santo, observada em microscópio óptico e não encontrada em
esmeraldas de outros locais do mundo, é a presença de massas
de inclusões sólidas granulares opacas, orientadas ao longo do
eixo c do cristal, aparentemente tratando-se de hidróxido de fer-
ro ou manganês. Além disso, foram observadas inclusões crísta-
linas euédricas, opacas, na fOlma de pseudoprisma (um cubo
deformado), tratando-se possivelmente de pirita. A presença de
biotita, na forma de lamelas dispersas sem nenhuma orientação
no cristal hospedeiro, é bastante comum. Análises obtidas atra-
vés de microscópio eletrônico de varredura (MEV) com EDS
associado mostraram inclusões cristalinas de mica rica em Fe
(biotita) e um mineral cujo espectro apresenta pico de níquel e
silício, possivelmente garnierita.

As inclusões fluidas características na esmeralda de Monte

Santo são representadas por secundárias orientadas ao longo de
planos de fraturas e por prímárias dispersas sem orientação ou
orientadas ao longo do eixo c do cristal. Essas últimas podem se
mostrar na forma de efeÍÉochuva, bastante similar às esmeral-
das de Itabira e Capoeirana, em Minas Gerais. Entre as inclu-
sões fluidas secundárías foram constatadas, principalmente, as
monofásicas curvas dispostas ao longo de fraturas conchoidais
do berilo. As prímárias são constituídas por inclusões bifásicas
do tipo líquido + gás, orientadas paralelamente ao eixo c do cristal
(algumas vezes formando o efeito chuva) e as polifásicas cons-
tituídas por líquido + gás + sólido + sólido. A presença de mica
e de um cristal translúcido de baixa birrefringência no interior
dessas inclusões polifásicas é marcante.

°
preenchimento anômalo por fases cristalinas no interior da

cavidade que contém a fase fluida é uma característica, que somada
às outras já descritas, pode ser utilizada como um fator distintivo
dessas esmeraldas em relação às de outras localidades do Brasil.

Ainda uma feição facilmente encontrada nos cristais de
Monte Santo é um nítido zonamento de cores. Além do zona-
mento variando do verde-claro ao verde mais intenso, tonalida-
des azuis se impõem com contatos abruptos entre as colorações
distintas.

As observações apontaram como possíveis fatores distinti-
vos entre as esmeraldas de Monte Santo em relação a outras do
Brasil e do mundo: a presença de massas de inclusões sólidas
granulares opacas, orientadas ao longo do eixo c do cristal; o
preenchimento anômalo por fases cristalinas no interior da cavi-
dade que contém a fase fluida e o zonamento de cores com limi-
tes abruptos.
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A certificação da origem de diamantes tem tido uma atenção
crescente quer como ferramenta de marketing quer como forma
de controle do comércio de diamantes de conflito.Tem sido argu-
mentado que a exploração de jazigos de diamantes é usada como
meio de financiamento do esforço bélico de grupos armados en-
volvidos em guerras civis em Áfiica, nomeadamente em Angola,
Congo e Serra Leoa. A certificação da origem de diamantes tem
também implicações de marketing: as fontes dos diamantes de
melhor qualidade têm mais apelo para os clientes. Verifica-se o
surgimento de tentativas de branding de diamantes em bruto, isto
é, de diferenciação dos diamantes através da sua origem. Por fim,
a identificação da origem dos diamantes em bruto e da distribui-
ção geográfica das suas propriedades tem um interesse óbvio e
imediato na prospecção de novos depósitos. São há muito conhe-
cidas as diferentes características de populações de diamantes de
jazigos ou distritos mineiros distintos, verificada por diversos au-
tores, nomeadamente, Chambel (2000a) para o caso do rio Chica-
pa (Angola), Chambel (2000b) e Chaves et aI. (2002) para o caso
do rio Jequitinhonha (Minas Gerais, Brasil), Sutherland (1982)
para o caso da Namíbia e Harris et aI. (1975) para o caso de al-
guns jazigos sul-afiicanos. Não foi feita, todavia, uma exploração
sistemática dessas relações com o propósito de tentar identificar a
origem de lotes de diamantes em bruto. O objetivo deste trabalho
é o de estudar as relações entre as características de populações
de diamantes de origens diversas e estabelecer regras objectivas

que permitam identificar a origem de lotes originais de diaman-
tes. Uma das diíiculdades a ultrapassar consiste na existência e
utilização de várias normas de classificação de diamantes em bru-
to. Dado que os dados são relativamente escassos, com diferentes
origens e, assim, múltiplos esquemas de classificação, e que o
objectivo é comparar as características de populações de diaman-
tes e correlacioná-Ias com a sua origem, é fundamental cliar uma
metodologia comum de classificação de diamantes em bruto. A
criação de um esquema normalizado de classificação de diaman-
tes em bruto (semente de uma eventual nonna internacional) será,
em si mesmo, um importante resultado. Para os dados recolhidos
anteriormente - e que constituem a vasta maioria da informação a
usar - a criaçãode regrasde conversãoentreos váriosesquemas
de classificação de diamantes, mesmo se imperfeitas ou incom-
pletas, é também um importante passo. O passo seguinte do pro-
cesso de análise de dados consiste na descrição das populações de
diamantes sobre as quais existe informação, recorrendo a técnicas
de Estatística descritiva. Em seguida são geradas árvores e regras
de classificação (da origem dos diamantes) com base nas caracte-
rísticas (granulométricas, de cor, qualidade e morfologia) das po-
pulações de diamantes de lotes originais. Este trabalho apresenta
os primeiros ensaios realizados, de natureza preliminar, e que se
basearam na análise dos parâmetros das curvas granulométricas
de populações de diamantes de jazigos primários e secundários
angolanos (Lunda Norte) e brasileiros (Minas Gerais).

GEOLOGIA E MINERALOGIA DO DIAMANTE DA REGIÃO DE DATAS, MINAS GERAIS
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O município de Datas integra o Distrito Diamantífero de
Diamantina, situado na porção centro-meridional da Serra do
Espinhaço, em Minas Gerais. Nesta região, os depósitos mais
antigos conhecidos são secundários, relacionados aos meta-
conglomerados da Formação Sopa-Brumadinho (Supergrupo
Espinhaço), de idade Paleoproterozóica. As principais lavras
abrangendo tais depósitos estão localizadas logo a leste da sede
municipal, entre elas destacando-se a das Lages, a Datas de
Cima, a Vintém, a dos Inglêles (ou Surrão) e a Terra Alta. De-
pósitos mais novos associam-se a lateritas desenvolvidas in
situ (Terciário?) sobre as rochas conglomeráticas, conhecidas
como "cangas" na área, além de solos residuais derivados des-
sas lateritas, conhecidos como "paçocas". Cascalhos minerali-
zados, recentes ou sub-recentes, ocorrem principalmente no
vale do Ribeirão de Datas (pertencente à bacia do Rio São Fran-
cisco), que constituiu um dos aluviões mais ricos de todo Dis-
trito de Diamantina. Entretanto, na atualidade a maior parte de
seus jlats diamantíferos encontra-se exaurida. Estudos envol-
vendo as populações de diamantes encontradas na região de
Datas são particulannente interessantes, pois refletem as ca-
racterísticas da mineralização originada nos metaconglomera-
dos, ou de seus depósitos derivados bastante próximos. Neste
estudo, amostragens efetuadas em duas épocas diferentes (1996
e 2000) sobre uma população de 724 cristais (597 + 127), re-
velaram as seguintes características mineralógicas: (1) Faixa
de peso principal (32.7% dos cristais) compreendida no inter-
valo de 0,20-0,40ct, logo seguida da faixa de 0-0,20ct (26.7%);
(2) Forte predominância de cristais "inteiros" sobre clivados

(96.5%-3.5%); (3) Entre os hábitos cristalinos mais freqüen-
tes, destacam-se o rombododecaedro e as transições entre este
último e o octaedro (81. 7%), sendo incomuns ou raros os tipos
geminados e irregulares (18.3%) e os agregados cristalinos ou
policristalinos «0.1 %); (4) Cristais incolores, com tonalidade
amarelada (I-J-K, da Escala do GIA), predominam entre estes
(50.9%); (5) Inclusões minerais verdadeiras são raríssimas,
sendo observadas em menos que 1% dos cristais examinados,
a maioria delas de minerais típicos de intrusões ultrabásicas,
como olivinas e piroxênios. As "inclusões" comumente verifi-
cadas correspondem a jaças internas enegrecidas ("urubus"),
presentes em 16.8% das amostras; (6) A maioria dos cristais
apresenta estruturas de dissolução (58.5%), dentre estas as mais
comuns (::1:95%)sendo os arredondamentos de faces e/ou ares-
tas; (7) Manchas ou pontos verdcs externos ("capas" verdes)
estão presentes em cerca da metade dos lotes estudados (50.1%)
e; (8) Como resultado dos aspectos mineralógicos antes relaci-
onados, cristais de qualidade gemo lógica predominaram am-
plamente sobre os industriais entre os espécimens examinados
(87.5%-12.5%). Tais características, tomadas em conjunto,
evidenciam que as populações de diamantes da região são se-
lecionadas de modo expressivo, denunciando uma fonte fora
das proximidades, e provavelmente relacionada ao Cráton do
São Francisco, localizado a oeste. Ainda que a mineração de
diamantes esteja em decadência nos arredores de Diamantina,
há que se destacar a importância do campo diamantifero de
Datas, uma vez que ainda na atualidade cerca de 60% da popu-
lação municipal é dependente desta atividade.
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Entre as características marcantes encontradas nas popula-
ções de diamantes da região da Serra do Espinhaço (MG/BA),
estão as presenças conspícuas de cristais apresentando "capas",
na fonna de pontos e/ou manchas em geral verdes, muito delga-
das, porém extremamente resistentes a ataques químicos, além
de carbonados, que são agregados pretos ou marrons de micro-
cristais de diamantes -- os quais com freqüência podem atingir
dimensÔes centimétricas. Tanto os carbonados como as capas
verdes nos diamantes possuem origens que têm sido alvo de
intensas discussões e controvérsias. Os principais modelamen-
tos genéticos, a grande maioria dos quais propostos por pesqui-
sadores estrangeiros, foram estudados criticamente ao longo do
presente trabalho. Pelo menos para o caso dos carbonados, o
"distanciamento" entre tais modelos, obtidos a partir de desen-
volvimentos teóricos e/ou estudos de laboratório, onde os dados
de campo foram discretamente evitados, ocasionaram uma forte
barreira para avanços reais sobre a questão. Uma vez que tais
fenômenos, muito raros em escala mundial, ocorrem ligados a
depósitos de conglomerados antigos (Supergrupo Espinhaço),
fonnados na mesma época (limite entre o Paleo- e o Mesoprote-
rozóico), procurou-se investigar uma possíveJ relação genética
envolvendo processos que afetassem pelo menos em parte as
suas constituições. As capas verdes têm a sua origem diseutida a
partir de duas hipóteses principais: (1) resultado da ação de irra-
diação natural emitida por minerais radioativos presentes no meio
secundário, eomo monazita e zircão; ou (2) peja difusão de cer-
tos elementos "cromóforos" espaJhados nas zonas mais exter-
nas dos cristais, como Cr, Ni, Mn, Cu, Terras Raras, etc. Nos

***

estudos efetuados, demonstrou-se que fatores relacionados a
ambas as hipóteses poderiam contribuir conjuntamente para o
aparecimento das capas. Quanto aos carbonados, sua gênese é
ainda mais discutida: (1) transfonnação do carbono de carvões
para microdiamantes a partir de zonas de subducção; (2) meta-
modismo de rochas carbonosas devido ao impacto de meteori-
tos sobre a crosta durante o Pré-Cambriano; (3) transfOlmação
de carbono orgânico por irradiação de paliículas de alta energia
emitidas por U e Th, em condições crustais; e (4) de modo algo
semelhante a anterior, cristalização de (micro)diamantes em al-
tas P/T no manto superior, com posterior compactação dos mi-
crocristais na crosta sob influência de irradiação de U e Th, e
ainda dissolução hidrotennaJ tardia. No caso das capas verdes,
os estudos indicando a origem do fenômeno pela hipótese de
irradiação-a, teve um exemplo prático de campo: o caso dos di-
amantes do conglomerado auro-uranífero de Witwatersrand
(África do Sul), que apresentam sempre tal feição. Entretanto,
para o caso dos carbonados, nenhuma ligação foi feita entre as
(quatro) hipóteses genéticas e seu modo de ocom'?ncia nos con-
glomerados do Supergrupo Espinhaço. Como as relações de cam-
po demonstraram que as três primeiras hipóteses são pouco pro-
váveis, pois carbonados ocorrem sempre com macrodiamantes
(apresentando inclusões mantélicas) nos conglomerados pré-
cambrianos, acredita-se que ambos se fonnaram conjuntamente
no manto, e que os crista1itos de carbonados tenham se agrega-
do sob condições cmstais, em um mesmo ambiente rico em mi-
nerais e/ou soluções radioativas, que possivelmente causaram
também as capas verdes nos macrodiamantes.

AMETISTA DE CHOPINZINHO, PARANÁ.

Nelson Luiz Chodur', Pedro Luiz Juchem2, Antonio Liccardo3, Fábio Splendor" I - Departamento de Geologia/UFPR.
chodur@geologia.ufjJl:br 2 - Laboratório de Gemologia, Instituto de Geociências/UFRGS. labogem@ufrgs.br 3 - Departamento
de Geologia/UFOP. liccardo@degeo.ufop.br 4 - Bolsista de Iniciaçào Científica - PIBIC-CNPq/UFRGS.jrsplend@terra.com.br

Ocorrências de ametista são conhecidas no estado do Para-
ná há muitas décadas, mas uma exploração sistemática nunca
ocorreu, em virtude da maior abundância desse mineral nas ja-
zidas da região do Alto Uruguai, norte do Rio Grande do Sul.
Atualmente com novas tecnoJogias em métodos de extração, tra-
tamento ténnico adequado e uma maior demanda da indústria
joalheira, toma-se possível a viabilização econômica desse bem
mineral. Os principais depósitos estão situados na porção SW
do estado do Paraná, a aproximadamente 400km da capital Cu-
ritiba e a cerca de 300 km de Foz do Iguaçu, fronteira com Ar-
gentina e Paraguai. A ametista ocorre em geodos decimétricos,
raramente métricos, em basaJtos da Fonnação Serra Geral (Ju-
rássico-Cretáceo) na Bacia do Paraná.

Na década de oitenta o governo do Estado incentivou estudos
geológicos e a criação de cooperativas de garimpeiros para a via-
bilização econômica da produção de ametista e citrino nessa re-
gião. A iniciativa não obteve êxito durante esses anos, havendo
uma quase total paralisação da exh'ação, Desde o início de 2001,
no entanto, duas das principais ocorrências situadas no município
de Chopinzinho, voltaram a produzir quantidades significativas
de ametista de qualidade variada, destacando-se amostras com
excelente qualidade para a lapidação. Alguns produtores começa-
ram tam bém a realizar testes de tqtamento ténnico, produzindo
citrino de boa qualidade, com cores amarelo, amarelo-acastanha-
do e amarelo-avennelhado, com tonalidades médias a escuras.

Os geodos ocorrem em um derrame de basalto com caracte-
rísticas estruturais e petrográficas semelhantes aos derrames pro-

dutores da região do Alto Uruguai. Igualmente, a caracterização
preliminar das gemas produzidas em Chopinzinho, mostrou gran-
de semelhança com a ametista do Rio Grande do Sul. Os geodos
da região estão parcialmente preenchidos com a seguinte sequên-
cia de minerais: uma camada milimétrica a centimétrica de quali-
zo microcristalino (ca1cedônia ou ágata), seguida de cristais ccn-
timéhicos de quartzo incolor a leitoso que grada progressivamen-
te para ametista. Os cristais de ametista apresentam uma só tenni-
nação constituída pela combinação de um romboedro positivo (r)
e um negativo (z), e um prisma hexagonal (m) pouco dcsenvolvi-
do. A cor varia de violeta muito claro até violeta intenso, sendo
comum a zonação de cor e a distribuição ÜTegular de cor. O dicro-
ísmo varia de violeta azulado a azul-violeta, com tons avennelha-
dos. A densidade situa-se entre 2,65 e 2,66, enquanto que os índi-
ces de refração apresentam os seguintes valores: No=1,540 e
Ne=1,550, resultando em uma birrefringência de 0,010. Foram
identificadas inclusões de cristais aciculares de goethita marcan-
do zonas de crescimento dos romboedros, e inclusões fluidas mo-
nofásicas, estas em maior abun<h'incia nos prismas.

A semelhança entre a geologia dos depósitos e as caracterís-
ticas mineralógicas da ametista de Chopinzinho com as do Alto
Uruguai, bem como a referência bibliográfica de ocolTências
semelhantes no Oeste de Santa Catarina, sugerem a existência
de um extenso Distrito Mineral que se estende do N/NW do Rio
Grande do Sul, passando pelo W de Santa Catarina até o SW do
Paraná, cuja origem parece estar relacionada a um mesmo evcn-
to geológico.
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ROCHA MÁFICA POTÁSSICA INCLUSA NO TINGUAíTO DA PEDREIRA BORTOLAN,

POÇOS DE CALDAS, MINAS GERAIS

José M. V Coutinho', Daniel Atencio', Fábio G. Stem'
'Institutode Geociências.USp,SãoPaulo - datencio@usp.br

Descreve-se no trabalho a ocorrência e petrografia de raro
tipo de rocha, provisoriamente classificada como lamproíto,
e encontrada apenas como xenólitos no tinguaíto da Pedreira
Bortolan, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Os xenólitos
encontram-se agrupados em fragmentos decimétricos de con-
tornos irregulares. Apresentam bordas de reação no contato
com a rocha encaixante sódica (tinguaíto), definidas por pa-
liçadas de egirina associadas a concentrações distintas de
natrolita e analcima.

°
exame de dez lâminas petrográficas revela uma ro-

cha porfirítica com pouco mais de 20% de fenocristais mi-
limétricos de augita diopsídica capeados por augita titaní-
fera e egirina, esta em coroas de reação. Em algumas amos-
tras, ocorrem alguns corpos leucocráticos, aparentemente
formados por fenocristais de anortoclásio total ou parcial-

mente natrolitizados e/ou analcitizados. Também apare-
cem poucos microfenocristais de magnetita com coroas
de reação biotítica, perovskita em parate substituída por
titanita, e microfenocristais supostamente de olivina to-
talmente alterada.

A matriz afanítica (80% da rocha) é constituída, em
volumes aproximados, por: 70% de biotita ou flogopita
em tabletes hexagonais, 20% de titanita poiquilítica, e
10% de base incolor, essencialmente natrolítica-analcí-
tica.

Prevê-se que análises químicas, a se executar, confirma-
rão o caráter lamproítico desta rocha altamente potássica, ti-
tanífera e magnesiana. Prevê-se, também, que tadaçã>es geo-
cronológicas já encontradas resultem em idades superiores a

80m."

GEOQuíMICA DA ZONA OXIDADA DO GOSSAN AURíFERO DA CUTIA, CARAJÁS - PA

Fábio Henrique Garcia Domingos*; Márcio Dias Santos**
*UFPA (fabiodomingos@hotmail.com)
**DGP/UFPA (mds@ufpa.br)

°
depósito aurífero da Cutia faz parte do distrito cu-

pro-aurífero da Serra Leste na Serra dos Carajás, cujos
depósitos estão hospedados em rochas vulcano sedimen-
tares do greentone belt Rio Novo, a norte das cidades de
Parauapebas e Curionópolis, sudeste do Pará. Desde o fi-
nal dos anos 80 o ouro vem sendo garimpado da cobertura
de alteração do depósito da Cutia, encaixado em anfiboli-
tos alterados e afetados por cisalhamento rúptil-dúctil. As
rochas hospedeiras do minério secundário do depósito da
Cutia correspondem a uma sequência gossanizada. A zona
oxidada do gossan compreende uma crosta ferruginosa
superficial constituída por óxidolhidróxido de ferro e bre-
chas turmaliníferas gossanizadas.

Neste trabalho foram analisadas 18 amostras em per-
fis da sequência gossânica para caracterizar gequimica-
mente a zona oxidada. As amostras foram analisadas para:

Fep3' AIP3' Si02, MgO, CaO, Ti02, P20s' Nap, KP e

MnO. Os elementos traços analisados foram: Pb, Co, Cu,
Ag, Zn e Au. Nos trabalhos de campo foram determinados

5 níveis seguintes (do topo para a base) dentro do perfil
de amostragem: NO (esp. 5m); Nl (esp. 4m); N2 (esp. 3m);
N3 (esp. 10m) e N4 (esp.8m). Os elementos mais abun-
dantes são Fe203, AI203 e Si02. Sendo os altos teores de
Fep3 relacionados à goethita, os de Si02 relacionados a
fragmentos de quartzo e os de AI203 devido à presença de
sericita e de caolinita.

°
K20 mostra teores baixos em re-

lação ao AIP3' indicando que a sericitajá foi parcialmen-
te afetada pelo intemperismo, com lixiviação parcial do
potássio que na estrutura dos filossilicatos é mais móvel
que o alumínio. CaO, MgO e Na20 apresentam baixos te-
ores no perfil, não sendo significativos. As duas anomali-
as de P20S existentes, apesar do baixo background, po-
dem ter relação com algum fosfato aluminoso (não identi-
ficado) durante o processo de gossanização. Os baixos te-
ores de Ti02 (0,4%) estão relacionados à pequena quanti-
dade de titanita nas rochas. Os elementos Pb, Co, Cu e Zn
apresentam-se empobrecidos no perfil gossânico em rela-
ção ao clark médio desses elementos na crosta continental
segundo Laznicka 1985. No nível N3 ocorrem os maiores
teores de Au, com valor médio de 15 ppm.

°
elem(~nto Ag

apresenta um teor médio de 5 ppm e uma anomalia de 35
ppm no nível N 1. Essa anomalia provavelmente foi cau-

sada por uma estagnação no rebaixamento do nível freáti-
co durante o processo de gossanização.

Pode-se concluir com o trabalho que: trata-se quimi-
camente de um gossan clássico. A heterogeneidade dos
teores químicos sugere irregularidades no rebaixamento
do nível freático que levou à maturação do gossan e ao
enriquecimento em ouro. Os dados ainda indicam que o
ouro deve ser explorado preferencialmente à profilildida-
de de 12 a 13 metros, onde estão contidos os maiores teo-
res dentro da sequência gossânica.
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ASPECTOS GEOLÓGICOS E MINERALÓGICOS 00 PEGMATITO TALHO ABERTO, MINAS GERAIS

ML.S. Fernandesl; fl.R.PR.O. Marciano]; A.L.GandiniJ
I. CPMTC, Universidade Federal de Minas Gerais (lourdes@dedalus.lcc.ufmg.br),
2Museude mineralogia Djalma Guimarães- BH (israel@gold.com.br)
JDEGEO, Universidade Federal de Ouro Preto (gandini@degeo.ufop.br)

o Pegmatito Talho Aberto aflora nas imediações do municí-
pio de Rio Piracicaba, MG (19°53' 46"S e 40° 10'42"01W) e apre-
senta a particularidade, dentre os demais da região, da presença
de fenaquita e ausência de beri10 em sua paragênese. A região
de Rio Piracicaba insere-se no contexto da Faixa de Dobramen-
tos Ara~;uaí, em sua porção sul e, o Pegmatito Talho Aberto,
como outros da região, está associado às manifestações magmá-
ticas pós-orogênicas relativamente ao Ciclo Brasiliano. As en-
caixantes imediatas do pegmatito são rochas gnáissicas, atribu-
ídas à Formação Tamanduá, próximo ao contato desta com ita-
biritos da Formação Cauê, ambas pertencentes ao Supergrupo
Minas. Em trabalhos posteriores, os gnaisses da região foram
atribuídos ao Complexo Mantiqueira Indiviso. Pela falta de da-
dos geocronológicos disponíveis, a idade presumida dessas ro-
chas seria arqueana.

Para alguns autores, os gnaisses são semelhantes aos grani-
tos da Suíte Borrachudos, de idade paleoproterozóica, aflorante
na região compreendida entre Itabira e Guanhães. No entanto, a
análise microscópica dos gnaisses encaixantes do Pegmatito
Talho Aberto revelam uma rocha de textura granolepidoblásti-
ca, caracterizada pela disposição dos minerais segundo níveis
delgados, ora quartzo-feldspáticos, ora micáceos. O microclínio
é o mineral dominante, seguido pelo quartzo e plagioclásios.
Nos níveis micáceos, a muscovita predomina sobre a biotita.
Como fases acessórias, destacam-se zircão, aIlanita e apatita;
além de minerais opacos, observados principalmente preenchen-
do fraturas da rocha, paralelas à foliação. As observações petro-
gráficas desencorajam a inclusão desses gnaisses na Suíte Bor-

rachudos; porém são necessários estudos mais detalhados.
O Pegmatito Talho Aberto foi descoberto em 1900 e é conhe-

cido internacionalmente, por ser mineralizado a fenaquita. Apre-
senta atitude concordante e discordante com a rocha encaixante,
tem forma irregular, é classificado como zonado simples. A mine-
ralogia essencial é constituída por feldspato potássico de cor rosa
ou verde (amazonita), quartzo enfumaçado, hialino e leitoso, mus-
covita; e como acessórios albita, fenaquita, fluorita, granadas (al-
mandina-espersatita). Os minerais zircão, xenotímio, ferrocolum-
bita, pirita e monazita são citados na bibliografia, porém não fo-
ram encontrados pelos autores. A caulinita e óxidos de manganês
e hidróxidos de ferro são os principais minerais secundários.

As razões KJRb, K/Cs, Rb/Cs e Ba/Sr obtidas a partir das aná-
lises de feldspato potássico exibiram respectivamente, os seguintes
intervalos de valores: 48 a 78, 1566 a 8.300, 20 a 108 e 5 a 21.

Para as micas as razões calculadas a partir de duas análises,
foram KJRb, K/Cs, Rb/Cs, Nb/Ta e Ba/Sr que apresentaram os
seguintes intervalos, respectivamente: 42 a 44; 361 a 3.752; 9 a
85; 2 a 21 e 3 a 23.

As amostras de feldspato potássico como as de muscovita fo-
ram analisadas com obtenção de dados dos elementos terras-raras.
Análises por espectroscopia de absorção no infravermelho identifi-
caram a presença das seguintes fases fluidas: água, gás carbônico e
metano, os dois últimos não aparecem em todos os espectros.

O peso específico obtido em dezenove amostras subédricas a
euédricas de fenaquita está compreendido entre 2,94 a 2,96. Os índi-
ces de refração obtidos para nw variaram de 1,650 a 1,654 e para o ne
de 1,666 a 1,670 indicando uma birrefringência igual a 0,016.

SUBVOLCANIC PERALKALlC TRACHYTES, ANO SYENITES IN THE TRANSVERSAL ZONE, BORBOREMA
PROVINCE: MINERAL CHEMISTRY ANO CONOITIONS OF CRYSTALLlZATION

ValderezP Ferreira; Alcides N. Sial
NEG-LABISE, Depto. de Geologia, Universidade Federal de Pernambuco, c.p 7852, Recife, PE, 50732-970.
valderez@npd.u.fPe.br; ans@npd.u.fPe.br

Peralkalic granitoids and syenitoids are relatively rare in vol-
ume anel occurrence in the Borborema province, northeastem Bra-
zil, compared to metaluminous and peraluminous granitoids, which
form numerous stocks and voluminous batholiths in the region.
Peralkalic plutons are mainly found along shear zones and bound-
ary of tectonostratigraphic terranes, forming elongate, many times
sheared plutons, or as dike sets. Among them are the undeformed
Manaíra- Princesa Isabel dikes (PI), crossing the boundary between
the Alto Pajeú and Cachoeirinha-Sa1gueiro terranes, the Serra de
Santo Antônio dikes (SSA) intruding phyIlites in the Cachoeirin-
ha-Salgueiro terrane, the sheared Moderna and related dikes along
the Alto Pajeú and Alto Moxotó terranes, and Feira Nova (FN)
pluton, in the Rio Capibaribe terrane. These are silica saturated to
slightIy oversaturated rocks, mainly peralkalic trachytic/syenitic,
as indicated by modal alkalic pyroxene and/or amphibole. Except
for the Moderna plutons, which are mainly medium-grained, the
other intrusions present 1arge textural variation from aphanitic
through fine- to medium-grained, equigranular or microporphy-
ritic rocks, indicative of long crystaIlization history. Orthoclase,
some times partiaIly inverted into microclina, with almost no sol-
id solution, range in composition from Abpr98 to Ab.or96. Most
grains show normal zoning with respect to Na, Fe and Ba, but
inverse zoning is also observed. These are iron-rich feldspars (FeO

= 0.20 to 2.20%; higher values found in the PI dikes) suggesting
highfO; associated to rapid cooling. Plagioclase, observed in the

FN intrusion, is almost pure albite. Aegirine-augite to aegirine is
normaIly-zoned with respect to Mg, Ca, Ti, and Na, in which ac-
mite varies from 10 to 79%, the higher values observed in the PI
dikes, especiaIly the overgrowths around fenocrysts, and grains
in the matrix, and lower values found in the SSA dikes. BIue,
greenish blue, and brown (the larter only found in one PI dike)
amphiboles are pseudomorphs afier clinopyroxene, although in
some samples they are crystaIlized from magma. They are Fe-
richterite in the SSA and PI dikes (brown amphiboles are par-
gasite to ferroan-pargasite), and ferro edenitic hornblende in the
Moderna intrusions. Brown and blue amphibole from the PI dikes
and Moderna intrusion although having similar silica range, present
very distinct Mg and Fe contents. Altogether, mineral chemistry
of the studied peralkalic rocks shows that PI magmas are less
differentiated then the SSA, Feira Nova, and Moderna intrusions,
in this order. Normal chemical mineral zoning is indicative of
fractional crystaIlization as the major petrogenetic process, while
inverse chemical zoning, observed in some clinopyroxene grains,
suggest convection during crystaIlization, and a rather low-pres-
sure environment of final crystaIlization is suggested by low AI
contents (0.22 to 0.56%) in pyroxene grains. The SSA dikes and
Feira Nova intrusions represent intraplate, post-tectonic alkaline
magmatism, while the Moderna and PI dikes seem to be linked to
deep lithospheric faults at the end of the Brasiliano post-coIli-
sional period.
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o PEGMATITO FERREIRINHA I, GOVERNADOR VALADARES, MG.

A.L. Gandini'; R.M. da S. Bello2; V.R.PR.O. Marciano]
lDEGEO, Universidade Federal de Ouro Preto, gandini@degeo.ufop.br

21Gc, Universidade de Sào Paulo, rosabell@usp.br

3CPMTC, Universidade Federal de Minas Gerais, israel@gold.com.br, Museu de mineralogia Djalma Guimaràes - BH

A Lavra do Ferreirina I, localizada à noroeste da cidade de
Governador Valadares (806370E e 792637IN), foi classificada
como pegmatito do tipo B, portador de Be, Nb e Ta e enriquecido
em álcalis raros, a partir das análises de sete cristais de berilo.

Este pegmatito apresenta forma tabular, é zonado simples,
possui uma galeria principal com orientação SW-NE, com pou-
co mais de 50m de extensão, através da qual pode-se observar a
rocha encaixante, as zonas marginal, mural e intermédia, o nú-
cleo e os corpos de substituição. A rocha encaixante é um biotita
xisto da Formação São Tomé do Grupo Rio Doce. A composi-
ção mineralógica deste pegmatito é constituída, principalmente,
por microclínio pertitizado, quartzo, albita, muscovita (2M, e
2M,+IM), biotita (1M), berilo, nióbio-tantalatos, granadas (al-
mandina-espesartita), sendo menos abundantes, autunita, pirita
e caulinita. Dendritos de óxidos de manganês e hidróxidos de
ferro são freqüentes.

A datação obtida a partir do método Rb/Sr em amostra de
muscovita indicou a idade mínima de 497 :f:13 Ma que é con-
cordante com outros valores coligidos para pegmatitos da re-
gião de Marilac, como Olho de Gato (501 :f: 14 Ma -Rb/Sr em
microdínio) e do Ipê (498 :f: 4 Ma e 485 :f: 4 Ma - KJAr em

muscovita e biotita, respectivamente).
As razões K/Rb e Ba/Sr para 17 amostras de microclínio

exibiram os seguintes intervalos, 49 a 141 e I a 15, respectiva-
mente. Nas 7 amostras de muscovita analisadas, a razão KJRb
variou de39 a 104, K/Li de 154 a 291 e KJCs de 452 a 8.135.

As análises por espectroscopia de absorção no infraverme-
lho realizadas nas amostras de microclínio, muscovita, biotita,
berilo e granadas, registraram a presença das seguintes fases

fluidas: Hp, COl e CH..
Foram obtidos, até o presente, alguns dados microte:rmomé-

tricos, relativos ao resfriamento, em inclusões fluidas orienta-
das paralelamente ao eixo c dos cristais de berilo, com feições
indicativas de origem primária. Os resultados mostraram a exis-
tência de soluções aquosas de baixas salinidades, cont,~ndo es-
sencialmente NaCI, tendo sido, ocasionalmente, sugerida a pre-
sença de cátions bivalentes (Cal' e/ou Mgl') associados, por meio
dos valores de temperaturas eutéticas menores que -40"C. Aná-
lises de espectroscopia micro-Raman mostraram a existência de
pequenas quantidades de COl'

A relação c/ao permitiu classificar os cristais de berilo em
duas diferentes categorias: tipo II ou tetraédricos e tipo de tran-
sição entre normais e tetraédricos. Esta relação foi também as-
sociada a valores obtidos para as principais bandas de absorção
por FTIR, ratificando a classificação anterior. O berilo neste
pegmatito ocorre em cristais translúcidos de cor verde-amarela-
da sendo utilizado como minério de berílio. Há porém cristais
transparentes exibindo diferentes tons de azul da variedade água-
marinha. Os índices de refração obtidos para ne variaram de
1,578 a 1,580 e para o nw de 1,583 a 1,585 com uma birrefrin-
gência de 0,005. O valor do peso específico está compreendido
entre 2,73 a 2,77.

As reflexões das análises por difração de raios X e os valo-
res para o peso específico obtidos em três amostras de nióbio-
tantalatos pennitiram classificá-Ios como ferrocolumb:ita e tân-
talo-columbita de politipo ordenado. As razões Ta/(Ta+Nb) e
Mn/(Mn+Fe) apresentaram os seguintes intervalos 0,071 a 0,551
e 0,18 a 0,27, respectivamente.

INCLUSÕES NA OPALA LARANJA DE BURITI DOS MONTES, PIAUí.

Érico Rodrigues Gomes*; Marcondes Lima àa Costa**
*gma/cpgg/cg/ufpa, bolsista cnpq (ericorg@hotmail.com; ergomes@ulpa.br)

**-
gmalcg/cg/ufpa, pesquisador cnpq (mlc@ufpa.br)

Opalas laranjas são encontradas nos arredores do povoado
Tranqueira, município de Buriti dos Montes, Piauí. Sua explo-
tação teve inicio na década de 40 e representam pelo tempo
que vem sendo explotadas e principalmente pela sua qualida-
de gemo lógica, a mais importante ocorrência de opala laranja
do Brasil.

A grande maiOlia das opalas encontradas em todo o mundo
não tem inclusões ou estas não podem ser observadas devido à
gema envolvente não apresentar boa transparência. Mesmo as-
sim destacam-se: bravoíta em opala preciosa brasileira; partícu-
las finas do arenito encaixante, em opalas australianas e princi-
palmente, inclusões sólidas de hornblenda, quartzo, goethita e
inclusões bi e trifásicas em opalas laranjas mexicanas, enquanto
na opala preciosa de Pedro II, foi identificada inclusão de pirita.

A opala laranja aqui estudada ocorr~ na forma de vênulas e

veios encaixados em arenitos pertencentes ao Grupo Serra Gran-
de, integrante da Bacia Sedimentar do Parnaíba. Os minerais
associados com a mineralização de opala laranja são: quartzo,
calcedônia, hematita, stilpnomelano, caulinita e barita.

As inclusões identificadas foram obtidas de 239 amostras,
sendo classificadas como: arenito (tubo ou canal, vermicular,
banco de coral, estalactite, estalagmite, coluna, bolha, botrioi-
dai e irregular); craqueamento; estrutura de fluxo; fraturas (ci-
catrizada, dendrítica, de tensão e seca); mancha de cor; plano de
concentração de deformação; teia (hematita e hematita com opala
comum); quartzo; quartzo-caulinita e caulinita.

As inclusões refletem o ambiente geológico dessas opalas,
sendo uma importante contribuição para a definição da assina-
tura de origem das opalas laranjas provenientes das ocorrências
localizadas no entorno do povoado Tranqueira.
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MINERALOGIA E GEMOLOGIA DA OPALA LARANJA DE BURITI DOS MONTES, PIAuí

Érico Rodrigues Gomes*; Marcondes Lima da Co.~~g**
*gma/cpgg/cg/ujjJa. bolsista cnpq (ericorg@hotmail.com; ergomes@ujjJa.br)

**- gma/cg/cg/u[pa. pesquisador cnpq (mlc@ufpa.br)

No Brasil (no estado do Piauí) são conhecidas principalmente
as características mineralógicas e gemo lógicas das opalas pro-

venientes da região de Pedro II, enquanto que as opalas laranjas

encontradas nas proximidades do povoado Tranqueira, municí-
pio de Buriti dos Montes (230 km a leste da capital, Teresina),

ainda são praticamente desconhecidas.

A opala laranja é encontrada principalmente em depósitos
primários, na forma de vênulas e veios encaixados discordante-

mente nos arenitos do Grupo Serra Grande.
Os dados apresentados foram obtidos nos laboratórios do

Grupo de Mineralogia e Geoquímica Aplicada (DGP/CG/
UFPA) através de análises por DRX, ATD/TG, IV, testes fisi-

cos e gemológicos.

As cores básicas das opalas laranjas são amarelo-claro água,
amarelo-claro, amarelo, amarelo-laranja, laranja, laranja-aver-
melhado, vermelho, vermelho-escuro e vermelho-amarronzado,

além de azul-claro e branca; boa transparência; dureza 6,5; den-

sídade entre 2,08 e 2,20; índice de refração é 1,455 (+0,005, -
0,015); isotrópicas; não foi observado reação à fiuorescência sob

luz ultra-violeta, sendo inerte também sob o filtro Chelsea.

As análises de DRX permitiram classificá-Ias como opala

-A com diversos estágios intermediários até opala-CT. Apre-
sentam sob IV uma faixa de variação dentro do espectro da
opala. Na curva da ATG o teor de água dessas opalas está

entre 3,7 e 10%. As amostras de opala-A e de niveis intennedi-
ários de cristalinidade após serem submetidas à temperatura

de 1.100°C nas análises térmicas, mostram um rearranjo estru-

tural com aumento da cristalinidade. Após 24 meses de obser-
vações em diferentes amostras na temperatura ambiente, ob-

servou-se que quanto menor a cristalinidade, menor o craque-
amento, sendo que as amostras de opala-A pennaneceram inal-

teradas.

TRANSFORMAÇÕES QUíMICAS ASSOCIADAS AO HIDROTERMALlSMO EM BASALTOS
DA FORMAÇÃO SERRA GERAL, REGIÃO DO ALTO URUGUAI (RS)

Márcia GO/lles*. Mateus M. S. Silva**, André S. Mexias*. Milton Formoso*

* Instituto de Geociências - CPGq - UFRGS. ** Instituto de Geociências - UFRGS

Os basaltos da Fm. Serra Geral da Bacia do Paraná na re-

gião do Alto Uruguai (RS) são portadores de mineralização de

ametista na forma de geodos que ocorrem na porção superior do

nível maciço em quatro derrames da seqüência vulcânica.

O estudo da proveniência da sílica envolvida no processo de

mineralização f(li feito através da quantificação das trocas quí-

micas que ocorrem na transformação do basalto no nível de ocor-

rência dos geodos para avaliar a disponibílidade de elementos

para a formação da mineralização.

As rochas portadoras da mineralização de ametista são basal-

tos dos tipos alto-Ti e Ti- intermediário, conforme a classificação

de Peate (1989). Os derrames mineralizados têm espessuras mé-

dias de 15 a 20 m, sendo os menos espessos da pilha vulcânica

afiorante na região. Seus constituintes primários são plagioclásio,

augita, Ti-magnetita e subordinadamente olivina cujos espaços

intersticiais são preenchidos por uma mesóstase microcristalina

de composição quatzo-feldspática (quartzo e K-feldspato) associ-

ada à presença de argilominerais do tipo esmectita.

Os geodos ocorrem em um nível distinto que constitui o topo

do nível maciço central. Este é separado do nivel vesicular do

topo por uma camada de rocha maciça e intensamente fraturada

que constitui uma barreira ao escape dos gases durante o extra-

vasamento, possibilitando a r:etenção e coalescência das bolhas

para a formação dos grandes geodos.

As transformações químicas da rocha que aloja os geodos
foram avaliadas através de cálculos de balanço geoquímico de

massa baseados nas equações de composição-volume de Gre-
sens (1967) e de Grant (1986) em amostras coletadas em perfis
partíndo da rocha sã até o contato com o geodo.

As mudanças míneralógicas observadas são o aumento cres-
cente na quantidade de argilominerais, especialmente a forma-
ção de celadonita a partir da esmectita nas proximidades dos

geodos. Este mineral é característico dos derrames mineraliza-

dos e constitui um guia de prospecção. Os argilominerais for-

mam-se nos espaços intersticiais e representam o produto da
alteração da mesóstase. Os minerais primários apresentam pou-

cos sinais de alteração, não sendo, portanto, envolvidos no pro-

cesso de transformação química da rocha.

Os cálculos de perdas e ganhos mostram a diminuição acen-
tuada na qUflntidade de sílica da rocha com a proximidade do
geodo, acompanhada de ganho expressivo de voláteis, repre-

sentados pelo aumento na perda ao fogo da rocha, e aumento na
quantidade de ferro junto ao contato com o geodo.

Os resultados mostram que o processo de alteração da rocha
produz a retirada da sílica presente na mesóstase, sem alteração
importante dos constituintes mineralógicos primários, com de-
posição no interior dos geodos, fonnando a seqüência calcedô-

nia - quartzo - ametista.
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CARACTERíSTICAS GEOQuíMICAS DO ENXA~E DE DIQUES DO EMBASAMENTO
DAS BACIAS DE RESENDE E VOLTA REDONDA

Eliane Guedesu, Mônica HeilbrOll2, Júlio C. Horta de Almeida2, Beatriz Duarte 2

1-PPG-FGEL/UER.J-eliguedes@starmedia.com
2-GnpoTEKTOS-FGEL/UER.J

No embasamento das bacias de Resende e Volta Redonda,

no Estado do Rio de Janeiro ocorre um enxame de diques com

idades variando entre o Mesozóico e o Cenozóico.

Este enxame é formado por sills e diques de diabásio com

variações para basaltos e micro-gabros nos tipos mais espessos.

São representados por dois grupos: a) o primeiro formado por

rochas com textura porfiritica e granulometria fina na matriz

(podendo ter matriz devitrificada) e média nos pórfiros; b) o

segundo, formado por rochas de textura equigranular a subofiti-

ca e granulometria média. A composição minera lógica nos tipos

porfiríticos é de fenocristais de olivina, augita, plagioclásio e

fase opaca e a matriz é composta por augita, pigeonita, plagio-

clásio, olivina, quartzo (inferior a 5%) e apatita, a biotita e clori-

ta aparecem como produtos de alteração. Nos tipos equigranu-

lares a composição minera lógica é semelhante à composição da

matriz nos tipos porfiríticos.

Análises litogeoquímicas indicam que estes corpos são for-

mados por rochas com composição variando entre básicas e in-

termediárias e pertecem a série subalcalina toleítica de Ti02 (va-

lores médios de 3,65% peso).

Os padrões observados nos diagramas ETR normalizados pelo

condrito (Sun, 1980) e as razões (La/Yb),v permitem subdividir

este enxame de diques em três diferentes suítes de alto Ti02:

Suíte A - Formada por amostras com razões (La/Yb),vmaio-
res que 20 e enriquecimento da ordem de 100 vezes o condrito
para elementos ETR leves e aproximadamente 5 vezes para ETR
pesados;

Suíte B - Constituída por amostras com razões (La/Yb),ventre
11e 16e enriquecimento da ordem de 100 vezes para ETR leves
e aproximadamente 8 vezes para pesados;

Suíte C - Formada por amostras com razões (La/Yb),ventre
7 e 10, e com enriquecimento de 100 vezes para ETR leves e 10
vezes para ETR pesados.

Os processos petrológicos visualizados por meio de diagra-
mas de variação para elementos maiores e menores com o MgO
na abscissa e utilizando-se o método estatístico da regressão in-
dicam para a Suíte B correlações superiores a 95% e mudança
na assembléia fracionante em aproximadamente 4,5% de peso
de MgO.

A assembléia fracionante inicial seria formada por olivina,
clinopiroxênio, óxido de ferro-titânio e plagioclásio e após a in-
flexão seria fonnada por clinopiroxênio, óxido de ferro-titânio e
plagioclásio, corroborando os resultados obtidos com a petro-
grafia, e esta suíte teria evoluído por processos de cristalização
fracionada pura e simples com mudança na assembléia fracio-
nante.

ASPECTOS GEOLÓGICOS, PETROGRÁFICOS, LlTOGEOQuíMICOS E GEOCRONOLÓGICOS
PRELIMINARES DO MACiÇO SIENíTICO SERRA DAS ARARAS, SUL DO ESTADO DA BAHIA

Viltoh F ernandes de Jesusu, Maria de Lourdes da Silva Rosa3.2, Herbet Conceiçãou, Moacyr Moura Marinho3.2, Rita Cunha
Menezes LeaP, Karla Olindina Pacheco de Medeiros2
I - Curs{il.de Pós-Graduação em Geologia, 2 - Grupo de Petrologia Aplicada à Pesquisa Mineral, 3 - Pesquisadora DCR-
CNPq, 4 - Companhia Baiana de Pesquisa Mineral.

°
Maciço Sienítico Serra das Araras (MSSA) com idade

Pb-Pb em monozircão de 739:!: 2 Ma, localiza-se na porção sul
do alinhamento NE-SW de intrusões alcalinas brasilianas exis-
tentes na região sul do Estado da Bahia.

°
MSSA é um corpo de forma alongada NS por 20 km e

com área aproximada de 200 km2. Ele é intrusivo em rochas
gnáissico---migmatíticas ricas em anfibolitos com idade atribuí-
da ao arqueano-paleoproterozóico. Diques alcalinos de nature-
za básico-ultrabásica e intermediária (traquíticos, tinguaíticos e
espessartíticos) são presentes nesta região e cortam indistinta-
mente os conjuntos litológicos anteriormente citados. Os conta-
tos entre as rochas do MSSA e as encaixantes metamórficas são
controlados e retrabalhados por falhas. No interior do maciço
dominam as cstruturas de fluxo magmático, mas localmente tem-
se figuras de cisalhamento que devem refletir os ajustes de vo-
lume das etapas finais de seu resfriamento.

Os estudos desenvolvidos até o momento no MSSA permi-
tiram identificar que: na sua porção mediana ocorrem biotita-
granitos alcalinos com aegirina e fortemente diferenciados (76%
Si02); nas margens têm-se sienitos com máficos alcalinos com
e sem quartzo modal; e em sua porção sudeste identificou-se a
existência de nefelina-sienitos e uma ocorrência de sodalita-sie-

nito. Os contatos entre estes diferentes tipos de rochas identifi-
cadas no MSSA são gradacionais.

Os dados litogeoquímicos das rochas do MSSA indicam tra-
tar-se de um magmatismo alcalino anorogênico (72<Nb<105 e
20<Y<88). No diagrama TAS as rochas ocupam os campos dos
monzonitos, sienitos, nefelina-sienitos e dos granitos. Em dia-
gramas Si02-óxido as amostras para alguns elementos exibem
um bom alinhamento reto entre os extremos granito e nefelina-
sienito, sugerindo a existência de processo de assimilação de
material crusta!. Os conteúdos dos ETR diminuem com o au-
mento do Si02 e o mesmo acontece com a anomalia em Eu, que
são inexistentes nos termos sub-saturados, sendo fortemente
negativa nos granitos.

Os dados obtidos até o momento sobre o Maciço Sieníti-
co Serra das Araras revelam a existência de processo com-
plexo envolvido na geração de suas rochas. A coexistência
nesta intmsão de rochas peralcalinas sub-saturadas e alcali-
nas super-saturada em Si02 é indicativo de participação de
material crus tal na evolução de magmas mantélicos [lEstaé a
contribuição .no. 132 do aPA e contou com os apoios do CNPq
(Proc. 47509/01-8) e da Companhia Baiana de Pesquisa Mi-
neral].
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GÊNESE DE CORíNDON EM TERRENOS METAMÓRFICOS
DE ALTO GRAU, REGIÃO DE CATINGAL, BAHIA

Hanna Jordt-Evangelista, Antonio Liccardo
Departamento de Geologia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto

A cI:rca de 20 km da localidade de Catingal, vizinhanças de
Manoel Vitorino, na região centro-sul da Bahia, aflora um gnaisse
portador de corindon. As coordenadas geográficas da ocorrên-
cia são: latitude 13°56'54" S e longitude e 40°37'45" W. O gnais-
se faz parte dos terrenos metamórftcos de alto grau integrantes
de núclc:os antigos, em geral preservados, do Arqueano. O co-
ríndon constitui barriletes de até 3 cm de eixo maior, possui co-
loração variando de castanho-escuro até verde-amarelado e bai-
xa transparência. A ocorrência desse mineral na rocha hospedei-
ra é rara em regiões de clima tropical, tendo em vista a facilida-
de com que esta é alterada por intemperismo em comparação
com o coríndon, o qual é, normalmente, encontrado em aluviões
e colúvios. O estudo mineralógico e textural de rochas com co-
ríndon é relevante, porque permite interpretar a gênese desse
mineral e contribuir para o entendimento da origem do mesmo
em depÓsitos secundários encontrados em regiões semelhantes
em termos geológicos, tais como as ocorrências gemo lógicas da
região de Caratinga-Manhuaçu, em Minas Gerais.

O gnaisse de Catingal é composto de álcali-feldspato pertíti-
co a mes.opertítico(cerca de 43% em volume), plagioclásio (30%),
biotita (20%), coríndon (5%), sil1imanita (2%) e traços de zircão,
monazita e mineral opaco, este intercrescido com espinélio ver-
de. O coríndon constitui porftroblastos idioblásticos, comumente
emoldurados por agregado de grãos de álcali-feldspato. Macias
do tipo polissintéticas são abundantes. Incipiente alteração retro-
metamórftca gerou filossilicato de finíssima granulação em tratu-
ras do coríndon e mnjas de biotita verde-clara em torno de opa-

cosoAtravés de microscÓpio eletrônico e ditratometria de raios X
foram identificadas as seguintes inclusões sólidas no coríndon:
diásporo, zircão, monazita e óxido de ferro, possivelmente hema-
tita. A presença de diásporo, que normalmente se concentra em
planos de geminação polissintética, parece ser a principal causa
da diminuição da transparência do coríndon.

Coríndon pode ser gerado, em rochas metamórftcas, em tem-
peraturas relativamente baixas, de 400 a 450°C, pela decompo-
sição de diásporo. No entanto, no gnaisse de Catingal a associa-
ção com álcali-feldspato e sil1imanita, além da presença de espi-
nélio, indicam condições metamórftcas de altas temperaturas.
Duas reações podem ter gerado a paragênese encontrada:

(1) Moscovita + quartzo =K-feldspato+ sillimanita+ Hp.
Para pressões de 3 a 6 kbar essa reação ocorre entre cerca de

650 e 7000C, formando sillimanita e parte do álcali-feldspato da
rocha. No caso de quantidade insuficiente de quartzo, o que é
indicado pela ausência do mesmo nas amostras estudadas, a mos-
covita não consumida na reação (I) pode ter-se decomposto total-
mente em corindon e álcali-feldspato adicional segundo a reação:

(2) Moscovita = K-feldspato + coríndon + Hp.
Essa reação ocorre em temperaturas um pouco mais eleva-

das, entre 680°C e 750°C, o que leva a se concluir que o corín-
don de Catingal é metamórftco de alto grau. A mesma gênese é
provável para o corindon, em parte gemo lógico, de colúvios e
aluviões na região de Caratinga - Manhuaçu, no leste de Minas
Gerais, constituída de terrenos metamórftcos de alto grau seme-
lhantes à da região de Catinga!.

VARIAÇÃO COMPOSICIONAL DO ESPINÉLlO DE MÁRMORES E METAMÁFICAS EM ITAOCA, ES

Hanna Jordt Evangelista, Deiv,ys José Viana
Departamento de Geologia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto

Na região de Itaoca, próximo a Cachoeiro do Itapcmirim (Es-
pírito Santo), mármores são explotados como rocha ornamental
ou para indústria de fertilizantes, papel e cimento. Em termos li-
toestratigráficos pertencem ao Complexo Paraíba do Sul, que faz
parte do Cinturão Móvel Costeiro. Localmente, são cortados por
diques rnetamáficos e graníticos. Os graníticos são mais jovens,
enquanto os máficos, mais antigos, foram metamorftzados e trans-
formados em anfibolitos. Espinélio é encontrado tanto nos már-
mores quanto nas metamáficas. No primeiro caso é quase incolor
em lâmina delgada, confundindo-se com granada, e, no segundo
caso, é t:sverdeado. As diferenças composicionais desses dois ti-
pos de espinélio são objeto desse trabalho.

Os mármores são compostos predominantemente por dolo-
mita, em menor quantidade também calcita. Intercalações calci-
ossilicáticas, com espessura média decimétrica, são macrosco-
picamente brancas, esverdeadas, verde-azuladas ou castanhas e
constituídas de mármores impuros, gnaisses calciossilicáticos
ou mica xistos. Uma das paragêneses de fácies granulito das
rochas c:alciossilicáticas é:

Dolomita + calcita + Mg-hornblenda + flogopita + espinélio

+ pirrotita + pirita
Espinélio é muito pálido, cinza-azulado, em seção delgada,

podendo ser confundido com granada. Os grãos atingem 5 mm
de diâmetro, são xenoblásticos, traturados e com parcial substi-
tuição por Mg-cIorita. Anfibólio é incolor e classifica-se quimi-
camente como magnésio-hornblenda. Flogopita, quase incolor,

exibe orientação preferencial planar. Dolomita e calcita, esta com
treqüente exsolução de blebs de dolomita, são granoblásticas
poligonais. A fórmula estrutural média do espinélio da banda
calciossilicática intercalada no mármore é:

A~ooMgo,77FeO,2J O
4

Os diques máficos intercalados nos mármores foram meta-
morfizados em anfibolitos e anfibólio-biotita xistos. A paragê-
nese mineral da metamáfica com espinélio é:

Anfibólio + biotita + espinélio + minerais opacos
O anfibólio é verde-amarelado claro e classifica-se como

pargasita. Biotita é escassa e sua cor é castanho-alaranjada. Os
minerais opacos (ilmenita, pirrotita, pirita e calcopirita) são re-
lativamente abundantes (cerca de 10% em volume). Acessórios
são espinélio, titanita, apatita e zircão. O espinélio da metamáfi-
ca caracteriza-se pela cor verde e tamanho reduzido, inferior a I
mm. A fórmula estrutural média é:

All,OZM~,43FeO,s1 04

Tanto o espinélio do mármore quanto o da metamáfica são
pobres em cromo (até 0,04 % em peso de CrPJ)' No mármore,
MnO e TiOz estão abaixo do limite de detecção da microssonda
eletrônica, mas, na metamáfica, os teores chegam a 0,17% e 0,13
% em peso, respectivamente. Conclui-se que o espinélio tem
composição química condicionada à da rocha que o contém. No
mármore classifica-se como espinélio S.s., com razão MglFe>3,
enquanto que no anfibolito, que tem mais ferro, classifica-se
como hercinita, com razão Mg!fe<l.
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APLlCAÇÃO DE MEV/EDS EM MINERAIS-GEMA

Pedro Luiz Juchem', Lauren da Cunha DuarÜ?, Nelson Luiz Chodur, Gênova M. Pul?!, Tânia M Martini de Brum', Antonio
Liccardo5, Adriane Comin Fischer'.

'Laboratório de Gemologia, Instituto de Geociências/UFRGS.labogem@ufrgs.br
2Programa de Pós-Graduação em Geociências, /GEO/UFRGS.laurenduarte@bol.com.br
3Departamento de Geologia/UFP R.chodur@geologia.ufpr.br
4Centro de Estudos em Petrologia e Geoquímica, /GEO/UFRGS.genova@portoweb.com.br
5Departamento de Geologia/UFOP.liccardo@degeo.ufop.br

A técnica de Microscopia Eletrônica por Varredura (MEV),
acoplada ao sistema de análise química por espectroscopia tipo
EDS (Energy Dispersive System), tem sido utilizada na caracteri-
zação de minerais-gema com resultados muito positivos. Funda-

mentalmente o método é aplicado na identificação e estudo mor-
fológico de inclusões sólidas em minerais de várias procedências,
permitindo, com a interpretação dos resultados, a distinção do
local de origem do material e mesmo de processos genéticos. Até
poucos anos atrás, os estudos sobre inclusões sólidas em mine-
rais-gema eram limitados a caracterizações por microscopia ópti-
ca, que muitas vezes não eram conclusivos. Nos exemplos apre-

sentados a seguir, a utilização desse equipamento foi em geral
complementar a outras técnicas, mas fundamental na identifica-
ção precisa das inclusões. Rubi, safira e esmeralda, por serem

minerais que apresentam normalmente grande quantidade de in-
clusões, estão entre os principais materiais pesquisados.

Em rubi e safira de Santa Catarina, Minas Gerais e Bahia, a
presença de inclusões de diásporo e boelunita preenchendo pla-

nos de geminação polissintética mostrou uma estreita relação com
a perda de transparência nas gemas. Nas gemas de Santa Catari-
na, verificou-se que o diásporo é responsável pelo belíssimo efei-

to seda, caracteristica bastante comum nesses cristais. Verificou-
se também através do MEV-EDS, que "agulhas" orientadas cris-
talograficamente são na verdade cavidades vazias, o que explica
a ausência de asterismo nesses cristais. Na safira de lndaiá (MG),
inclusões de polimorfos de alumínio - sillimanita ou cianita - fo-

ram o principal fator indicativo para a conclusão de uma gênese
metamórfica para esse mineral, que é encontrado em d'~pósitos
secundários. Em rubi e safira rosa de Caputira (MG) a abundân-
cia de inclusões de cristais arredondados de rutilo determina a
inviabilidade de aplicação de tratamento térmico ao mat(:rial.

Em esmeralda proveniente de várias localidades do Brasil,
apesar de um bom conhecimento sobre as inclusões por meios
ópticos, análises complementares com MEV-EDS podem trazer
importantes informações. Na esmeralda de Campos Verd(:s(GO),
dentre várias inclusões já conhecidas, foram identificados cris-
tais de silvita, o que contribui para diferenciar essa esmeralda
daquelas provenientes de outras ocorrências. Da mesma forma,
inclusões de zircão e de prata na esmeralda de Pirenópolis (GO),
só reconhecidas ao MEV-EDS, permitem caracterizar a gema
como sendo dessa região. Em ocorrências pouco estudadas, como
as de Monte Santo (TO), a presença de inclusões de minerais de
níquel podem fornecer subsídios para modelos genéticos mais
precisos na região.

Na ametista do Rio Grande do Sul, inclusões de cristais cas-
tanhos a amarelados quejá foram citados na literatura como sendo
rutilo ou como cacoxenita, foram identificados ao MEV-EDS
como sendo exclusivamente goethita. A identificação dessa in-
clusão forneceu também subsídios na caracterização de um pro-
cesso epitermal para a cristalização da ametista, complementan-
do outras propriedades mineralógicas e geoquímicas dessa gema
que também apontam para essa origem.

A FORMAÇÃO DA COESITA COMO CONSEQÜÊNCIA DAS
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Joachim Karfunkel', Heinz Charles Kohler2, Mário Luiz de Sá Carneiro Chaves', Maximiliano de Souza Martins', Ricardo
Cipriano Scholz', Samuel Hayden' e Bernhard Peregovich3
'Departamento de Geologia, /GC-MHN, UFMG, Av. Antônio Carlos 6627,3/270-901 Belo Horizonte.
E-Mail: jokarfun@igc.ufmg.br
2Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte. E-Mail: charleskohler@uol.com.br
3Forschungsinstitut Geomar; Wischofstr. /-3,24148 Kiel, Alemanha. E-Mail: bperegovich@hotmail.com

A coesita, o polimorfo de alta pressão da sílica, ocorre
em ambientes geológicos bastante restritos. Como exemplos
citamos os impactos meteoríticos, certos nódulos de pipes
kimberlíticos, locais de explosões nucleares e em rochas crus-
tais em zonas de colisão (ambiente de UHP em xis tos azuis).
Condições de P/T baixas na superficie terrestre não permi-
tem sua formação. Advogamos neste trabalho a presença de
coesita em tal ambiente conseqüente de descargas atmosféri-
cas. Em um canal de descarga forte registrou-se velocidades
de160.000 km/seg. e temperaturas de plasma que podem al-
cançar 30.000°C em nanosegundos, com diferença de poten-
cial na discarga estimada em 20-100 MV. A água nos poros
das rochas sofre um aquecimento instantâneo de 15-20°C para
> 1500°C, gerando pressões enormes nesses sistemas confi-
nados, e a rocha pode "explodir", semelhante ao processo de
detonação de grande quantidade de explosivos. Foram regis-
trados blocos deslocados medindo 3x4x5 m e ejetas de al-
guns kg a 50 m de sua posição original (no presente caso

trata-se de quartzitos pré-cambrianos do Supergrupo Espi-
nhaço na Serra homônima em Minas gerais). Nestes, identi-
ficou-se a coesita mediante a microscopia óptica, confirma-
do pela Espectroscopia Micro-Raman (RMP) com picos em
268,358 e 523 (Raman shift cm", idênticos aos da coesita
sintética. Nos Alpes é conhecida a sílica amorfa conse:qüente
das descargas atmosféricas, indicando temperaturas >2000°C.
Nossos levantamentos apontam para temperaturas de choque
na ordem de >1500°C, gerando pressões em tomo de 35 kb.
A descoberta da coesita acrescenta um ambiente e condições
diferentes para sua formação, contrariando o suposto de que
o polimorfo da sílica de alta pressão, a coesita é muÍlto raro.
Sua ocorrência deve ser comum na superficie terrestr,~, prin-
cipalmente em cadeias de montanhas ao exemplo da Serra do
Espinhaço em Minas Gerais, com alto índice de temp'~stades
orográficas. O assunto merece estudos complementares, es-
pecialmente sobre o papel das descargas atmosféricas na de-
sintegração de rochas seguida pelo intemperismo.
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ROCHAS SUBVULCÂNICAS ÁCIDAS E INTERMEDIÁRIAS NA MINA BOM FUTURO, RONDÔNIA

ff/ashington Barbosa Leite JÚnior1; Bruno Leonelo Payolla2: Renato Muzzolon3; Leandro Rocha de Oliveira 1 e Jorge Silva
Bettencourt4
llGCE-Unesp-Rio Claro (SP); 2Eletronorte S.A.-Brasília (DF); 3Mineração Taboca S.A.; 41Gc-USP-São Paulo (SP)

A mina Bom Futuro em Rondônia, segunda maior produtora
de estanho do país, tem sido alvo de estudos geológicos nos últi-
mos anos. Villanova & Frankc (1995) identificaram a presença de
brecha intrusiva (intrusion brcccia), granito pórfiro e topázio riólito
na serra Bom Futuro, com uma seqüência dc colocação nesta mes-
ma ordem. Nossos estudos revelam uma inversão na colocação das
duas Últimas unidades, com a brecha intrusiva sendo de fato a uni-
dade ígnea mais antiga, embora com uma arquitetura ainda pouco
conhccida. Os topázio leucoriólitos pórtiros formam corpos alon-
gados com formatos irregulares em planta quc recortam tanto os
gnaisses c anfibolitos quanto a brecha intrusiva. Os contatos são
bl1lscos, mas também gradacional com a ocorrência de estruturas
agmatíticas (net-veined and I1lbble breccias). indieando um aloja-
mento pennissívo dos magmas. São roehas de eoloração einza a
cinza esbranquiçada ou rosada, micropodirítica, com micromega-
cristais de quartzo, mieroclínio e albita (0,5 a 1,0 rum) em matriz
muito fina composta por estes mesmos minerais, além de topázio e
mica litinífera. Os leucogranitos pórfiros são as rochas mais jovens
e ocorrem como corpos com formatos irregulares em superfície. Os
contatos são também bl1lseos ou gradacionais faee a presença de
estruturas agmatíticas (e.g. breccia in breeeia). Fragmentos de ro-
cha hospedeira no interior de alguns corpos sugerem a atuação de
processos de stoping na colocação dos magmas. Em alf,'1Inslugares
aparece ainda um discreto eorpo de pegmatito ao longo do contato
(stockscheider). Os leucogranito pórfiros apresentam coloração ró-
sea, textura porfirítica, com megaeristais (1,0 a 5,0 rum) principal-
mente de microclínio e quartzo com textura "bola de neve" em matriz
de grão fino eomposta por albita, eom quartzo e microelínio ocu-

pando os espaços intergranulares, além de topázio, mica litinífera e
opacos como minerais aeessórios. Diques de rochas de composi-
ção intermediália (0,5 a 6,0 m de espessura) são menos fi'eqüentes

e parece anteeeder os leucogranitos pórfiros na seqüência de colo-
cação dos magtJ1as. Os tipos petrográficos reconhecidos são bioti-

ta-homblenda melamierossienito e biotita melassienito pórfiro.
Rochas semelhantes ao leucogranito pórfiro oeOITem no mon'o da
Palanqueta (Silva et aI., 1997) e no maciço Santa Bárbara (Sparren-
berger & BetlencoUl1, 2000), enquanto rochas de eomposição inter-
mediária são identificadas no maeiço São Cados (Payolla et aI.,
1998), as quais são consideradas como intl1lsões tardias pel1encen-

tes a Suíte Granitos Últimos de Rondônia (1,00 a 0,97 Ga) (Leite
Júnior et aI., 2000). lntrusões tardias petrografícamente semelhan-
tes são também reconhecidas na Suíte lntrusiva Santa Clara (1,08 a
] ,07 Ga) e eonsideradas como unidades igneas cogenéticas, mas
não comagmáticas (Leite Júnior, 2002). Tal hipótese deve ser testa-
da para as rochas áeidas peraluminosas e intermediárias metalumi-
nosas na mina Bom Futuro.
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ELEMENTOS TERRAS RARAS EM CORíNDON DE MINAS GERAIS

Antonio Liccardol), Ester Oliveira Figueiredo2!, João Addad3i, Hanna Jordt-Evangelistal)
lDepartall1ento de Geologia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto
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Ocorrências de corindon em Minas Gerais concentram-se em
três regiões plincipais: Cláudio-Campo Belo (sudoeste), Caratin-
ga-Manhuaçu (leste) e Malacacheta (centro-norte). Amostras de
sete ocotTências foram analisadas quimicamente, perfazendo um
total de 25 análises (2 em Cláudio c 2 em Campo Belo, na região
sudoeste; 5 em Palmeiras, 5 em Sapucaia, 3 em Caputira e 5 em
lndaiá, na região leste e 3 em Malacachcta, na região centro-nor-
te). As amostras foram pulverizadas, tratadas com ácidos (HCI,
HN03 c HF) c lavadas, de modo a minimizar a interferência de
inclusões e impurezas nos resultados das análises químicas. O
material foi submetido a análise por ativação neutrônica no CDTNI
CNEN. em Belo HOIizonte. Cerca de 500mg do pó foram ilTadia-
dos no reator TRlGA MARK-I IPR-Rl juntamente com amos-
tras-padrão. Os teores dos elementos foram obtidos com base na
comparação dos espectros do padrão com o da amostra. Essa téc-
nica é apropriada para a quantificação de elementos traços, com
resultados excepcionais para elementos Terras Raras (na ordem
de ppm, eom incertezas menores que 4%).

Os resultados das análises dos elementos Tb, Th, Ce e La
mostram teores relativamente mais elevados para as amostras do
campo Caratinga-Manhuaçu e teores muito baixos ou abaixo do
limite ele detecção para as dos outros campos. Nas de Cláudio, os
elementos citados não foram detectados. Em uma amostra de Cam-
po Belo há 10ppm de Th c em uma de Malacacheta há 3ppm de

La. Para o campo Caratinga-Manhuaçu, em todas as amostras fo-
ram detectados os citados elementos. Em Palmeiras os teores de

Tb variam de 1 a 8ppm, Th de 8 a 51ppm, Ce de 98 a 368ppm e La
de 16 a 150ppm. Em Sapucaia, os teores são: Tb - 1 a 5ppm, Th -
7 a 35ppm, Ce - 21 a 532ppm e La - 3 a 206ppm. Em lndaiá os
teores são: Tb - 1 a 3ppm, Th - 9 a 29ppm, Ce - 66 a 159ppm e La
-19 a 81ppm. Finalmente, em Caputira os teores são: Tb - 1 a
29ppm, Th - I a 32ppm, Ce - O a lppm e La - I a 3ppm. São
marcantes, nesses resultados, a presença relativamente constante
de Th nas ocotTências do eampo Caratinga-Manhuaçu e os teores
relativamente elevados de Ce para Palmeiras, Sapucaia e lndaiá.

As ocorrências estudadas estão todas em depósitos secundá-
rios. A oligem da mineralização não pôde ser detenninada devido
à ausência de afloramentos das rochas portadoras do corindon.
No entanto, os indícios geológicos apontam para uma gênese por
metamorfismo regional de alto grau na área de Caratinga-Ma-
nhuaçu e, possivelmente, metassomatismo nos campos de Mala-
cacheta e Cláudio-Campo Belo. O estudo de elementos traços,
especialmente Cr, Ga, Fe e Ti, tem sido utilizado em ocolTências
de outras partes do mundo na tentativa de se definir o tipo de
processo que dá origem ao eorindon. Os resultados obtidos para
os elementos Terras Raras mostram que o eoríndon da região de
Caratinga-Manhuaçu, cuja Oligem é metamórfica de alto grau,
apresenta teores mais elevados desses elementos do o das outras
regiões, o que provavelmente reflete diferentes processos genéti-
cos. Portanto eonclui-se que o estudo eomparativo de elementos
do gl1lpo das Terras Raras pode ser utilizado eomo felTamenta no
entendimento dos processos genéticos do coríndon.
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METAMÓRFICA ALGODÕES-CHORÓ DO DOMíNIO CEARÁ CENTRAL, NORDESTE DO BRASIL
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IDG-UFC (guttenberg-martins@mailcity.com), 2IG-UNICAMp, 3Graduando DG-UFC

A Suíte Metamórfica Algodões-Choro (SMA C) agrega um con-
junto de rochas metamórficas ortoderivada e paraderivada afloran-
tes nos municípios de Quixadá, Quixeramobim e Choró, no chama-
do Domínio Ceará Central.

°
conjunto paraderivado ü Os Metas-

sedimentos Choró ü é formado essencialmente por biotita-gnaisses
de granulação fina e coloração creme a cinza com intercalações
decamétricas de anfibolitos diversos, mica-xistos, biotita-hornblenda
gnaisses, rochas cálcio-silicáticas, quartzitos finos a grossos e me-
taconglomerados polimíticos e monomíticos. Neste trabalho, as
amostras selecionadas para os estudos petrográficos e geoquímicos
são paragnaisses biotíticos de coloração cinza aflorantes na Serra
do Estevão (Quixadá, CE) e no entorno ao Açude Choró Limão. A
maioria das amostras coletadas possuem razões SiOjAIP3 baixas
(4-6) e razões N ap~o< 10. Segundo os diagramas químicos cIas-
sificatórios predominam paragnaisses imaturos (TiOjZr<0,5) de-
rivados de grauvacas. Estes caracterizam-se pela pequena variação
nas razões Fep/MgO e TiOfiPs' E ainda, uma acentuada dimi-
nuição de CaO e MgO com o pequeno aumento da razão SiOj

AIP3 indicando a solubilidade destes catíons, como a concentra-
ção destes na fração argila. Os conteúdos de Ni « 50 ppm), Cr «
100 ppm), Sc «12 ppm) e Co « 15 ppm) são relativamente baixos
e menores do que os valores das Post-Archaean Australian Shale
(PAAS). As variações de V (3-170 ppm) e Zn (7-117 ppm), em cor-
relação com o aumento de Fe203, Ti02, MnO e P20S sugerem que
estes elementos podem estar controlados por várias fases minerais,
(e.g., óxidos de ferro e de manganês, magnetita). Os conteúdos de
Rb (5-139 ppm), Ba (100-2382 ppm) e Pb (1-30 ppm) apresentam

correlação positiva com o aumento de ~O e da razão SiOjAIP3
apontando o feldspato potássico como uma fase detritica importan-
te ou a contribuição destes elementos em argilo-minerais. A corre-
lação do somatório dos conteúdos dos elementos de temlS raras
(ETR) leves (La+Ce+Nd) com os valores de Zr é explicada pelo
forte controle dos ETR leves nos zircões detriticos. Os padrões dos
ETR apresentam fTacionamento moderado (ETR leves/ETR pesa-
das, e.g., La/Yb. -3-100), sem a característica anomalia negativa
de Eu. Apesar dos valores inferiores, os padrões dos ETR asseme-
lham-se aos PAAS e devem refletir uma componente vulcanogêni-
ca de origem e/ou composição andesítica. Esquemas discriminató-
rios de proveniência sedimentarutilizando elementos maiores apon-
tam áreas fontes como terrenos plutono-metamórficos de composi-
ção félsica e subordinadamente de fontes ígneas máfico-intermedi-
árias. A correlação hiperbólica entre as razões com e La/Sc su-
porta um modelo de mistura binária com rã1 de componentes dis-
tintos (félsico e máfico) para as áreas fontes dos Metassedimentos
Choró. Idades TDMNd obtidas de três amostras apresentam valores
entre 2,45 Ga e 2,21 Ga. Valores de e(t)Nd calculados para 2,24 Ga
(idade isocrônica Sm-Nd rocha total das intercalações anfibolíti-
cas) variam entre +2,9 a +1,01. Enfim, os dados químicos de ele-
mentos maiores, traços e ETR combinados com as características
isotópicas de Nd, em consonância com dados isotópicos dos ortog-
naisses e anfibolitos da SMAC publicados em outros trabalhos,
apontam que os Metassedimentos Choró foram gerados em ambi-
entes oceânicos de supra-subducção aparentemente sem influência
de materiais antigos.

TRAJETÓRIA p. T DE GRANULlTOS COM SAFIRINA + QUARTZO DO COMPLEXO ANÃPOLlS.ITAUÇU, GOIÃS

Renato Moraesl, Reinhardt A. Fuclc2, Michael Brownl & M. Abadia Camarg03
IUniversity of Maryland, Department of Geology, College Park, Md, 20742, usa
2Universidade de Brasília, Instituto de Geociências, 70910-900 Brasília
3CPRM Rua 148, nr. 485, Setor Marista, 74I70-lIO Goiânia

Nos últimos anos têm sido reportadas ocorrências de granuli-
tos de temperatura ultra-alta (> 900°c) na bahia e em goiás. Em
geral, granulitos com associações minerais de temperatura ultra-
alta ocorrem em alguns poucos afloramentos cercados por granu-
litos "comuns". Temperaturas extremas e distribuição restrita le-
vantam duas perguntas básicas: i) qual o ambiente tectônico res-
ponsável por temperaturas tão elevadas? E ii) a distribuição res-
trita implica que temperaturas extremas são atingidas localizada-
mente ou o problema se relaciona com a preservação das associa-
ções após o pico do metamorfismo?

°
estudo de granulitos com

safirina + quartzo do complexo anápolis-itauçu, goiás trás possí-
veis respostas a essas questões.

°
complexo faz parte da faixa

brasília, tendo o pico do metamorfismo sido atingido há ca. 6501:
10 ma.

°
complexo é composto por ortogranulitos máficos e fél-

sicos, paragranulitos e granitos intrusivos. Granulitos com asso-
ciações minerais de temperatura ultra-alta foram reconhecidos em
três afloramentos. Próximo a goiânia ocorre rocha rica em quart-
zo com porfiroblastos de ortopiroxênio aluminoso (a1203 - 12,9
%), granada (prp = 51-50 %, alm 46-44 %) e sillimanita; safirina
+ quartzo ocorrem em contato na matriz, mas comum ente estão
separados uma do outro e da granada por coroas sucessivas de
sillimanita e ortopiroxênio; a ausência de cordierita e a presença
de biotita tardia permitem traçar trajetória p-t de resmamento iso-
bárico entre 1050 e 900°c sob pressão em tomo de 10 kbar.

°termo barômetro granada-ortopiroxênio fornece valores de 1012
1: 40°c e 9,41: 2 kbar para composições corrigidas, enquanto as
isopletas~03 em ortopiroxênio e a composição da granada
fornecem temperaturas superiores a 1150°c e pressão da ordem
de 9,5 kbar. Próximo a damolândia, ocorrem duas rochas com

associações de temperatura ultra-alta. Uma é composta predomi-
nantemente de porfiroblastos de ortopiroxênio (a1203 - 10,9 %) e de

granada (prp = 51-45 %, alm 49-43 %); sillimanita é preservada em
inclusões em granada; a reação entre granada e sillimanita gerou
simplectitos com cordierita + espinélio + safirina + plagioclásio; as
bordas da granada são substituídas por simplectitos de ortopiroxê-
nio e safirina, ou espinélio, ou cordierita. Os simplectitos de ortopi-
roxênio + safirina reagiram com líquido de fusão, gerando cordieri-
ta + espinélio + biotita.

°
termobarômetro granada-ortopiroxênio

fornece valores de 975 1: 40°c e 10,91:2 kbar para composições
corrigidas. A outra rocha é um granulito bandado rico em quartzo,
comporfiroblastos de ortopiroxênio (alp3 -11,9 %) e granada (prp

= 48-42 %, alm 52-44 %); safirina pode ser observada em Gontato
com quartzo em inclusões em granada; granada é substituída por
sillimanita + cordierita + espinélio, podendo envolver consumo de
safirina; as bordas da granada são substituídas por coroa de ortopi-
roxênio + cordierita, a qual é substituída por biotita devido à reação
com líquido de fusão. Essa reação também modificou a composi-
ção da granada, impedindo a recuperação das condições do pico do
metamorfismo.

°
termobarômetro granada-ortopiroxênio fornece

valores de 960 1: 40°c e 8,1 1: 2 kbar, enquanto as isopletas de al203
indicam temperaturas superiores a 1150°c. As reações estabeleci-
das através das microestruturas observadas indicam trajetória p-t
horária. A reação entre as fases de temperatura uItra-alta e a fusão
presente proporcionou a regressão destas rochas para granulitos
"comuns". A trajetória p-t horária estabelecida está em acordo com
o ambiente colisional da faixa brasília. Sugerimos que a astenosfe-
ra deve ter funcionado como fonte extra de calor para a geração de
temperaturas tão elevadas na crosta terrestre.
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o vulcão Lautaro situa-se na Patagônia chilena, 49°01.4'S,
73 °3 2. 5'W. Este vulcão pertence à Zona Vulcânica Austral (AVZ),
situada ao sul do da junção triplice do Chile (CTJ), em 46.5S,
onde ocorre a subducção da cadeia meso-oceânica Chile. Os vul-
cões da AVZ são caracterizados pela composição adakítica (Stem
and Killian, 1996). Dentro da AVZ, o Vulcão Lautaro é o é mais
próximo ao CJT, portanto, as pesquisas geoquímicas e petrológi-
cas terão uma grande contribuição ao esclarecimento do processo
da formação da crosta continental juvenil, como uma analogia
moderna dos magmatismos arqueanos.

O acesso ao vulcão Lautaro é extremamente difícil, devido a
sua morfologia acidentada e condições climáticas muito desfavo-
ráveis. O edifício vulcânico está coberto por geleiras e neve, for-
mando um planalto de 3380m de altitude. Estas condições impos-
sibilitam uma amostragem de rochas em variedade e quantidade
satisfatórias. No dia 28 de fevereiro de 2002, os autores amostra-
ram os materiais eruptivos do referido vulcão a partir dos depósi-
tos glaciais com o auxílio de um helicóptero.

No flanco ocidental do vulcão ocorre "Glacial' Lautaro", ori-
ginado do topo do edifício vulcânico e terminando em um "fjord"
no nível do mar. As paredes laterais da erosão glacial expõem o
embasamento composto de rochas meta-pelíticas de baixo grau
intrudidas por granito. Uma morena terminal jovem com alto re-
levo na superfície contem muitos blocos arredondados de rochas
vulcânicas. Foram coletadas 32 amostras de dacito andesítico de
textura porfíritica, caracterizadas por abundantes fenocristais de
plagioclásio e homblenda. Foi encontrado um bloco com disjun-
ções prismáticas peculiares, indicando sua origem de um domo

de lava colapsado. Ocorre uma outra morena com sua superfície
lisa com seixos aproximadamente de 50cm, compostos de dacito
andesítico. Nesta morena, foram coletadas 3 amostras.

As rochas vulcânicas amostradas são: IA) dacito com abun-
dantes fenocristais de PI (plagioclásio) e Hb (homblenda), o tipo
mais abundante; 1B) dacito com abundante PI e menor quantida-
de de Hb; 1C) Hb dacito com inclusões máficos, com a mesma
massa fundamental da amostra IA; 1D) Hb dacito com menor
quantidade de fenocristais, mais alterado do que as IA, 1B e 1C;
1E) Hb dacito com massa fundamental hialocristalina; 1F) Hb
dacito vítreo com abundante PI e menor quantidade de Hb, com
textura de bombas de "bread crust bomb"; 1G) Hb dacito vítreo
com textura riotaxítica; 1H) Hb dacito vítreo com abundante PI e
menor quantidade de Hb, o mais alterado destas rochas; 2A) daci-
to com abundantes fenocristais de PI e Hb, similar à IA; 2B) daci-
to com abundante PI e menor quantidade de Hb, similar a 1B.

No flanco oriental, ocorre "Glacial' O'Higgins", cuja parede
lateral expõe as rochas do embasamento. A morena lateral tem
superfície acidentada contem meta-pelito e granito, porém ne-
nhuma rocha vulcânica. Na superfície da geleira, foram coleta-
das pedra pomes e cinzas vulcânicas originadas de erupção re-
cente. As pedra pomes têm seu tamanho típico de 2-3cm, em
máximo 7cm. A cinza vulcânica cobre o flanco ocidental das
saliências triangulares de gelo, denominado "dirt cone". Obser-
va-se existência de várias camadas de cinza no gelo. Conside-
rando a alta velocidade do fluxo da geleira, 700m por ano, os
depósitos vulcânicos são de menos de 50 anos de idade e, por-
tanto, o Lautaro é um vulcão muito ativo.

ESTUDO PETROGRÁFICO E GEOQuíMICO DE ROCHAS RIOLíTICAS NA PRovíNCIA MAGMÁTICA DO CABO
E SUA RELAÇÃO COM AS ROCHAS SEDIMENTARES DA BACIA PERNAMBUCO (NORDESTE DO BRASIL)

Marcos AL Nascimentol.2'; Zorano S. Souzal.3; Mário F Lima Filho4
IPós-Graduação em Geodinâmica e Geofisica (PPGG/UFRN); 2Bolsista ANP/PRH-22;
3Pesquisador do CNPq; 4Pós-Graduação em Geociências (UFPE) - * marcos@geologia.ufrn.br

A Bacia Pemambuco apresenta uma ampla variação de ro-
chas vulcânicas e subvulcânicas associadas com rochas sedimen-
tares. Esse magmatismo é formado principalmente por traquitos e
riolitos, ocorrendo ainda ignimbritos, basaltos e álcali-feldspato
granitos, ambos de idade albiana (100-103 Ma) (Lima Filho 2001,
Roteiro de Excursões do 8° Simp. Nac. Est. Tect., Recife).

Em campo, é clara a relação entre a suíte riolítica com as
rochas sedimentares e demais vulcânicas da Bacia Pemambuco.
Os riolitos são intrusivos em arenitos da Formação Cabo e o
conjunto é capeado por arenitos da Formação Algodoais. Ainda
é possível observar diques de riolitos cortando os traquitos, sen-
do o conjunto recoberto por arenitos da Formação Algodoais.
As observações de campo, adicionadas aos recentes dados geo-
cronológicos 40Ar_39Ar, em rocha total, (102,91:1:0,42 Ma para o

riolito do Eng. Algodoais e 100,26:1:0,71Ma para o da Ilha de
Santo A!eixo - Lima Filho 200 I) demonstram a possibilidade de
ocorrência na Província Magmática do Cabo de diferentes pul-
sos de rnagmas de composição riolítica.

Os riolitos são volumetricamente subordinados em relação
aos traquitos, sendo possível distinguir, macroscopicamente,
rochas de textura média/grossa, com fenocristais milimétricos
de quartzo e sanidina euédricos em matriz cinza/rósea fina, com
principais ocorrências nos engenhos Algodoais e Caeté, além
do Morro do Oiteiro. Outra variedade faciológica é descrita na
região do Sítio dos Anjos, Usina Ipojuca, engenhos Mirador e
Sibiró, além da Ilha de Santo Aleixo, onde os riolitos são muito
finos, praticamente afaníticos, com fenocristais de quartzo re-

conhecido com lupa de bolso. Em geral, os riolitos ocorrem como
pequenos derrames, diques e plugs, podendo mostrar disjunções
colunares verticais ou horizontais, com seções tetragonais, pen-
tagonais ou hexagonais. Ao microscópio, as variedades porfiri-
ticas e finas mostram-se muito semelhantes, destacando-se mi-
crofenocristais de quartzo e feldspatos (sanidina predominante
sobre plagioclásio), bem como opacos e raros biotita (alterada
para clorita + opacos), zircão, titanita e apatita.

Dados geoquímicos obtidos recentemente para essas rochas
mostram SiOz variando de 73,6 a 76,0%, com baixos teores em
CaO (0,08-0,37%) e MgO (0,10-0,21 %). O somatório de álcalis
(TAS = Nap+Kp) é da ordem de 9%, com razões A/NK= 1,00-
1,18 e A/CNK=0,93-1,15 e corindom normativo menor que 1,7.
No diagrama TAS vs. SiOz, todas as amostras plotam no campo
de séries alcalinas. Em diagramas de Harker, apesar da disper-
são em alguns elementos é notado um decréscimo de Fep3t,
MgO, CaO e TiOz, sugerindo fracionamento de biotita, plagio-
clásio e titanita. Os elementos traços SI' e Zr são compatíveis,
enquanto Rb tende a ser incompatível. Os padrões de ETR mos-
tram forte fracionamento (LaJYbN=6,4-55,8) com forte anoma-
lia negativa de Eu (Eu/Eu*=0,09-0,16), corroborando o fracio-
namento de plagioclásio. Em diagramas discriminantes clássi-
cos do tipo Rb vs Y+Nb e Nb vs Y ou multielementos normali-
zados com respeito a granitos de cadeia oceânica (ORG) segun-
do Pearce et ai. (1984, Journal ofPetrology, 25: 956-983), onde
há forte anomalia negativa de Ba e positiva de Ta-Nb, sugere-se
um ambiente intracontinental para as rochas em lide.
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CARACTERIZAÇÃO GEOQuíMICA DAS LAZULlTAS DO GRUPO COSTA SENA, SERRA DO ESPINHAÇO
MERIDIONAL, DIAMANTINA, MG.

Soraya de Carvalho Nevesl & Adolf Heinrich Horn"
I -IGC-UFMG - bolsista doutorado
2 - DeGel/CPMTC-IGC-UFMG

A ocorrência de Lazulita e outros fosfatos na região de Dia-
mantina foi mencionada nos trabalhos de Schõll & Fogaça (1979),
Fogaça et aI. (1984) e Hoffmann (1979). Morteani et aI. (1999)

fizeram análises químicas dos minerais em questão. A presença
destes minerais no contato entre os supergrupos Espinhaço e
Rio Paraúna podem indicar um sistema fosfatogênico durante
os estágios iniciais da bacia Espinhaço.

Os fosfatos Lazulita, Augelita, Ambligonita e Svanbergita,
ocorrem principalmente no contato entre os supergrupos nas re-
giões a SE e SW da cidade de Diamantina. O grãos de Lazulita
ocorrem disseminadas, em níveis, nas rochas próximo ao conta-
to numa seqüência de quartzo-xistos e quartzitos e lentes de
metaconglomerados. Os elementos como P, Li, B podem estar
ligados à ambientes de sedimentação em clima semi-árido ou
árido em lagos fechados em períodos de estabilidade tectônica.
O alto teor em AI sugere uma possível fase de enriquecimento.
Acredita-se que os estágios iniciais da abertura crustal possam
ter propiciado condições favoráveis à deposição de fosfatos.
Posteriormente, uma alteração intempérica tenha promovido um
enriquecimento em AI e a lixiviação de elementos mais solúveis
como Ca e Na. Durante os processos metamórficos subsequen-
tes formaram-se os minerais como Lazulita e Dumortierita.

Nas rochas tectonizadas do contato entre os grupos Costa Sena
e Guinda, foram reconhecidas cinco paragênescs: Lazulita-Cianita,
Lazulita-Augelita-Cianita,Lazulita-Ambligonita-Turmalina,Lazu-
lita-Svanbcrgita-Turmalina e Dumortierita-Cianita. Os fosfatosp0-
dem estar disseminados nos planos da foliação ou também como

níveis discordantes em alguns afloramentos. As análises de Mi-

crossonda Eletrônica mostram que na Lazulita a porcentagem de

PPs varia de 41.74 a 46.57, FeO de3.74 a 6.23, MgO de 11.12 a
9.25, OH de 0.92 a 2.05, AIP3 mostra valores constantes em tomo

de 30%. A composição química da Augelita se desvia levemente da

composição usual devido a conteúdos de Fe203 e AI203 de até

1,50 e 0,3 %. A Svanbergita possui La, Ce, Ca, e Sr indicando subs-

tituição em A, as porcentagens dos óxidos apresentam as seguintes

variações: A1P3 de 31.93 a 36.03, PPs de 16.22 a 32.25, srO de
21.39 a 23.09 e S de 4.17 a 5.67. A Dumortierita não faz 50lução

sólida com halita. Elementos como Ti, Cr, Mn, Ca, Na, K também

foram detectados mas as proporções são baixas (até 0.1 %).

Com base nos dados petrográficos e geoquímicos, parece

provável que a Lazulita iniciou o crescimento numa fase primi-

tiva da história deformacional destas rochas e que o mineral

portou-se como refratário durante o metamorfismo. A distribui-

ção sigmoidal de algumas inclusões indica uma cristalizal,ão sin-

a tardi-deformacional. Os simplectitos de muscovita-Iazulita são

freqüentemente rodeados por finos grãos de Augelita, sugerindo

um "break down" de Lazulita para Augelita.

Os dados de amostras com Dumortierita, indicam uma alta

pressão mineral. Os diagramas geoquímicos mostram uma solu-

ção sólida marcante entre Lazulita e Scorzalita, Woodhouseital

Crandallita e SvanbergitalGoyazita.

APOIO:
CAPES, FAPEMIG, CNPq, TUM, UFRGS, UnS, CGE, CPMTC

A EMISSÃO DE LAUDOS GEMOlÓGICOS
PELO LABORATÓRIO DE GEMOlOGIA DO CEFET-RN

Narla Sathler Musse de Oliveira*; Alexandre Magno Rocha da Rocha**

* Geóloga, Gemóloga, Mestra em Geologia e Recursos Minerais, professora de 1°, 2° e ]0 graus - CEFET-RN.

** Geólogo, Gemólogo, Mestre em Geologia, professora de Jo ,2° e]O graus - CEFET-RN.

O Brasil é um grande produtor de minerais gemológicos que
são usados para diferentes finalidades, desde o adorno pessoal,
na forma lapidada, até para a quitação de dívidas nas formas
lapidadas e brutas.

O DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) jun-
tamente com o IBGM (Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Pre-
ciosos) publicam um boletim de preços para as gemas mais comu-
mente comercializadas: diamante, esmeralda, turmalina, água-ma-
rinha, granada, etc. As características das gemas usadas para se che-
gar ao seu preço de mercado são cor, transparência e lapidação.

O CEFET-RN possui um laboratório gemo lógico desde 1996
e com o incremento na demanda por análise de gemas e emissão
de laudos, oficializou o Núcleo de Avaliação de Gemas através
de uma portaria em 2000 e, desde então, passou a prestar ofici-
almente, serviços de avaliação de gemas coradas.

Cerca de 80% das gemas analisadas são esmeraldas brutas
da região de Minas Gerais e Bahia, seguidas por granadas (vari-
edade rodolita), águas-marinhas e turmalinas.

Um grande número de pessoas espalhadas pelo Brasil, emi-
tem laudos gemo lógicos que são usados como moeda para dife-
rentes transações comerciais. Os valores das gemas na maioria

dos laudos emitidos por profissionais não qualificados c habili-
tados adequadamente ultrapassam os sugeridos pelo boletim de
preços IBGM/DNPM. Muitas instituições recebem estes laudos

emitidos práticos, sem nenhuma formação em instituição de en-
sino ligada ao MEC.

Atualmente, começa a existir uma conscientização das ins-
tituições que recebem estes laudos, no sentido de somente rece-
berem laudos emitidos por gemólogos.

No CEFET-RN, a emissão de laudos passa por um processo
criterioso de acompanhamento desde o momento do recebimen-
to do material até a entrega dos mesmos, visando uma melhoria
contínua e a adequada identificação e avaliação das gemas, bem
como uma documentação daquelas que passam por avaliação.

O valor das gemas avaliadas no CEFET-RN, seguem o bo-
letim do DNPMJIBGM e procuram sempre refletir seu valor real.

Com a facilidade na obtenção de laudos gemológicos emitidos
por instituições idôneas e o uso das pedras preciosas como moeda
para quitação de dívidas, o Brasil passa por um processo de refrea-

mento na saída de suas gemas, que é quase que em sua totalidade
levado para o exterior, no seu estado bruto, sem avaliação e sem que
o país tome conhecimento da quantidade e qualidade deste material.
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HAFNÃO ZIRCONíFERO E ZIRCÃO HAFNíFERO NA ÁREA DA MINA DO VOLTA GRANDE, PRovíNCIA
PEGMATíTICA DE SÃO JOÃO DEL REI, MG.

Ronaldo Mel/o Pereira!; Giro Alexandre Avi/a2; Reiner Neumann3; Ana Maria Netto!; Daniel Atencio4
1 - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 2 - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); 3 - Centro de
Tecnologia Mineral (CETEM); 4 - Universidade de São Paulo (USP)

No presente trabalho são apresentados os resultados prelimi-
nares obtidos no estudo mineralógico da primeira ocorrência bra-
sileira de zircão rico em háfnio e hafnão zirconifero. Estes mine-
rais foram encontrados na Província Pegmatítica de São João Dei
Rei e estudados por difratometria de raios X e MEV -EDS. A refe-
rida provincia encontra-se situada no sul do Estado de Minas Ge-
rais, englobando as cidades de Nazareno, Cassiterita, Ritápolis e
Coronel Xavier Chaves. Na mesma ocorrem diversas áreas pro-
dutoras de cassiterita e tantalita, destacando-se a região de Volta
Grande, no Distrito de Coqueiros, Município de Nazareno, onde
são explotados os pegmatitos do Volta Grande e Minas Brasil.

°
estudo dos concentrados de minerais pesados coletados

em drenagens da região entre Coqueiros e Cassiterita permitiu
identificar, na amostra proveniente de um pequeno córrego situ-
ado nas proximidades da mina do Volta Grande, a presença de
grãos de zircão, que após análise em MEV-EDS, mostraram-se
bastante enriquecidos em háfnio. Neste córrego afiora um corpo
pegmatítico, intrusivo em rochas anfibolíticas do Grenstone Belt
Barbacena, considerado como a provável fonte dos grãos de zir-
cão hafnífero e hafnão zirconífero.

Em geral, os grãos de zircão hafnífero ocorrem em cris-
tais euédricos com formas prismáticas bipiramidais ou em frag-
mentos dos mesmos. Estes apresentam tamanho variável, desde
menos de 1,0 mm até 2,0 mm, tonalidade rósea a ligeiramente
avermelhada e encontram-se parcialmente metamictizados. Al-
guns gr~ios foram selecionados em lupa binocular para estudo
por difratometria de raios X e MEV -EDS. Na caracterização por
difratometria de raios X, os valores obtidos para o zircão hafní-
fero situam-se entre os de zircão natural e hafnão sintético [d em

A (I) (hkl)]: 4,461 (40) (101),3,310 (100) (200), 2,652 (9) (211),
2,523 (23) (112), 2,337 (10) (220), 2,225 (2) (202), 2,065 (20)
(301),1,912 (7) (103),1,752 (7) (321),1,713 (19) (312),1,650
(9) (400), 1,549 (2) (411), 1,497 (2) (004) e 1,476 (5) (420).

Foram efetuadas 15 análises semi-quantitativas por MEV-
EDS, que permitiram estabelecer os teores de zr02, HfD2, Si02 e

Th02 contidos nesses grãos, bem como caracterizar as principais
inclusões a eles associadas. Os grãos estudados são constituídos
de partes mais claras, ricas em Hf, que apresentaram em média
30,48% em peso de HfD2 (média de 8 análises) e de partes mais
escuras, predominantes e levemente empobrecidas em Hf, com
teores médios de 18,37% em peso de HfD

2
(média de 7 análises).

Destaca-se que as principais inclusões minerais encontradas no
zircão hafnífero corresponderam a cassiterita e a thorita.

Cristais com conteúdo bem mais elevado em Hfforam, até
o presente momento, somente encontrados como inclusões em
grãos de cassiterita desse mesmo concentrado. Os cristais in-
clusos também apresentaram no MEV-EDS partes mais claras
localizadas geralmente nas bordas dos cristais, sendo que os
teores de háfnio chegaram a até 48,35% em peso de HfOr As
partes mais escuras por sua vez, continham teores variando
entre 30,61 % e 33,48% em peso de HfD2. Essas inclusões cor-
respondem, segundo a classificação proposta por Correia Ne-
ves et alo (1974, Contrib. Mineral. Petrol. 48:73-80), a um
membro da série zircão-hafnão, onde as partes mais claras se-
riam representadas provavelmente por hafnão zirconífero e as
parte mais escuras por zircão hafnífero. Com relação ao haf~
não zirconífero, foram caracterizadas inclusões de cassiterita
e microlita.

CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA E GEOQuíMICA DO PERFIL 541-N4E,
PRovíNCIA MINERAL DE CARAJÁS, PARÁ

Valéria Helen Albuquerque Ribeirol, Rômulo Simões Angélica2, Sérgio Côrrea Guedes3
!Centro de Pós Graduação de Geologia- CPGGIUFPA (valeriahelen@Zipmail.com.br)
2Departamento de Geologia e Petrologia- DGPIUFPA (angelica@u.fPa.br)

3Compal'lhia Vale do Rio Doce- CVRD (.~guedes@cvrd.com.br)

A caracterização mineralógica e geoquímica do perfil de al-
teração intempérica sobre possível fácies carbonática foi desen-
volvida:a partir de testemunhos de sondagem do furo 541-N4E,
realizado pela CVRD, alcançando uma profundidade de 257
metros, abrangendo desde a porção intemperizada até a rocha
jaspilítica do tipo carbonática.

A mina de ferro N4E, localizada na Província Mineral de
Carajás, sudoeste do estado do Pará, está inserida na Formação
Carajás, posicionada estratigraficamente na porção intermediária

do Grupo Grão Pará, repousa concordantemente sobre a Forma-
ção Parauapebas e está sotoposta a Formação Águas Claras em

contato gradativo (Beisiegel et aI., 1973). As rochas da Formação
Carajás são representadas princípalmente por Formações Ferrífe-
ras Bandadas, de fácies óxido, do tipo jaspilito, composta por ban-
das milimétricas alternadas de sílica e feITO.Só na década anterior
foi detectada a presença de carbonatos ou de uma provável fácies
carbonática, com cerca de 50 metros de espessura e 180 metros
de profundidade a partir de testemunhos de sondagem dos furos
532,537 e 541, realizados pela CVRD na mina N4E.

A arlálise mineralógica do furo 541-N4E, por DRX, indicou a

presença dos seguintes minerais: hematita, dolomita, kaolinita, gi-
bbsita, quartzo, talco, calcita e clorita. A hematita ocorre ao longo
de todo o perfil sendo mais abundante no horizonte intempérico. A
dolomita aparece desde a base até 175 metros. A gibbsita define um
horizonte denominado de crosta AI-ferruginosa.

°
quartzo só é de-

tectado, a partir do topo do perfil, nos primeiros 14 metros. Tal-
co, clorita e calcita estão presentes somente base do perfil.

Os resultados geoquímicos demonstram que a crosta intem-
périca tem composição essencialmente felTUginosa representada
por teores médios de 68% de ferro, não diferindo dos teores do
horizonte lateritico sobre jaspilito, fácies óxido. A ausência de
dolomita no horizonte supergênico e os altos teores dos elemen-
tos que a compõe, cálcio e magnésio, na base do perfil, são indíci-
os da forte lixiviação desde o início do horizonte de alteração.

Pode-se afirmar a partir do horizonte AI-ferruginoso, que o
perfil 541-N4E é um perfillateritico maturo, visto que, na concep-
ção de COSTA (1991 ), a gibbsita é um mineral de suma importân-

cia para a individualização de sub horizontes dentro do horizonte
intempérico, sendo um mineral típico de horizontes Al-fosfáticos,
que por sua vez, é um horizonte tipico de perfis maturos.
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PETROGRAFIA DAS ROCHAS VULCANOCLÁSTICAS DAS BACIAS DE CASTRO (PR), CAMPO ALEGRE (SC)
E GUARATUBINHA (PR): ANÁLISE COMPARATIVA

E. Petersohn; E.M.G. Vasconcellos; FMancini
Departamento de Geologia - Universidade Federal do Paraná

Através do estudo petrográfico das rochas vulcânicas e vulca-
noclásticas que compõem o Grupo Castro, associado à revisão bi-
bliográfica, foi possível estabelecer elementos litológicos comuns
entre as bacias Castro (PR), Campo Alegre (SC) e Guaratubinha
(PR). No Grupo Castro foram definidos riolitos, ignimbritos, ande-
sitos, traquitos, latitos, tufos e brechas piroclásticas. Os riolitos exi-
bem estrutura maciça ou fluidal; são porfiríticos; de matriz micro a
criptocristalina, ou perlítica; compostos por quartzo e feldspato al-
calino. Os ignimbritos se caracterizam por estrutura fluidal e rota-
ção de cristais, presença de shards ejiammes (vesículas achatadas),
constituídos por quartzo, feldspato alcalino, argilominerais, opacos
e fragmentos líticos (riolito, tufo e traquito). Os andesitos possuem
estrutura fluidal, maciça ou amigdalóide; textura pilotaxítica ou
subafirica ou porfirítica; constituem-se por plagioclásio, opacos,
clorita, epidoto, argilominerais. Os tufos possuem granulação [ma
ou muito fina, estratificação plano-paralela ou fluidal, textura ma-
triz-suportada, ou vítrea perlítica; constituem-se por quartzo, felds-
pato, minerais opacos, argilominerais, sericita, epidoto e fragmen-

tos líticos de riolito e outros tipos de tufo. As brechas são formadas
por clastos de quartzo, feldspato alcalino, riolito, tufo, andesito, tra-
quito, granito, xisto, quartzito, calcedônica, arenito, filito, sílexlchert,
conglomerado, minerais opacos e hidróxido de ferro; possuem es-
trutura maciça e textura clasto-suportada. Os traquitos, com textura
traquítica ou porfirítica, estrutura fluidal ou amigdalóide; constitu-

em-se por feldspato alcalino, argilominerais, minerais opacos, quart-
zo, hidróxido de ferro, carbonatos e epidoto. Os latitos são forma-
dos por feldspato alcalino, oligoclásio, e, quartzo, minerais opacos,
argilominerais, hidróxido de ferro e epidoto, possuem estrutura
maciça e textura porfirítica.

As bacias de Castro, Campo Alegre e Guaratubinha são caracte-
rizadas por rochas vulcânicas, vulcanoclásticas (piroclásticas e epi-
elásticas) e sedimentares, formadas aproximadamente no mesmo
período geológico, entre o Neoproterozóico e o OrdovicianD, situa-
das no final do Cielo Brasiliano. Apresentam evidências de deforma-
ção marcada apenas por tectonismo rúptil, sem metamorfismo. As
rochas são de composição entre básica, intermediária e ácida, com
lavas andesíticas e riolíticas, brechas píroclásticas, tufos e ígnimbri-
tos e rochas sedimentares intercaladas, de caráter geoquímico alcali-
no a subalcalino. Foram analisados aspectos litológicos e pe1rográfi-
cos, buscando definir lUTIarelação litológica e estabelecer eventos
análogos entre tais bacias. Inicialmente estas bacias são caracteriza-
das por derrames de lavas intermediárias e ácidas, recobertas por con-
glomerados. Na Bacia de Castro, após a deposição dos conglomera-
dos, as condições permanecem estáveis, pennitindo uma continuida-
de deposicional sedimentar, onde os conglomerados gradarn para are-
nitos arcoseanos que por sua vez vão se tomando mais selecionados
com presença de estratificações planares e granulação mais fina, al-
temando-se entre arenitos finos, siltitos e lamitos. As Bacias Campo
Alegre e Guaratubinha são caracterizadas pela atividade vulcânica,
básica-intermediária e ácida, respectivamente, reflexo de condições
mais instáveis. Em seguida, as Bacias Campo Alegre e Guaratubinha
se caracterizam por depósitos ignimbríticos marcantes, e em Castro a
deposição de sedimentos predomina. Posteriormente, mn novo vul-
canismo é verificado nas três bacias: ácido nas Bacias de Castro e
Campo Alegre e intermediário na Bacia Guaratubinha. A hisltória de-
posicional termina com mna nova sedimentação de conglomerados
na Bacia de Castro e, novo evento vulcanoclástico (ignimbritos, tu-
fos) nas Bacias Campo Alegre e Guaratubinha.

QUíMICA MINERAL DOS GRANITÓIDES DO COMPLEXO ESPERANÇA, PRovíNCIA BORBOREMA

Maria Angélica F Sampaio*; Ignez P Guimarães**. Luis Christian M Cal"mona* e Klayton J. V. de Melo***

* - PG-UFPE - angelicasampaio@bol.com.br; **DGEO-UFPE - ignez@npd.ujjJe.br
*** - Graduação DGEO

O Complexo Esperança compreende intrusões Neoprotero-
zóicas tardi-tectônicas, constituindo cerca de 580 Km2 de área
aflorante, intrudidas em uma seqüência de ortognaisses de ida-
de Mesoproterozóicano Terreno Alto Pajeú, Província Borbore-
ma, sendo limitado a norte, pela zona de cisalhamento Pocinhos
(segmento do Lineamento Patos). Os granitóides variam de bio-
tita-anfibólio sieno a monzogranitos, equigranulares a porfiríti-
cos finos (Intrusão Norte, GEPF), biotita-anfibólio sieno a mon-
zogranitos porfiríticos grossos com K-feldspatos róseos (Intru-
são Sul, GPG) e biotita-anfibólio monzogranitos a quartzo-mon-
zonitos equigranulares grossos com K-feldspatos róseos e bran-
cos (Intrusão Leste, GEG). Enclaves granodioríticos a tonalíti-
cos ocorrem nas diferentes intrusões.

Análises químicas foram realizadas nas principais fases mi-
nerais constituintes das rochas do Complexo Esperança (plagio-
clásios, K-feldspatos, anfibólios, biotitas), perfazendo um total
de 172 análises.

Os feldspatos potássicos do Complexo Esperança são micro-
clinas pertíticas, mostrando elevados teores de BaO (0.938 a 1.303
ppm) para os GEPE Os plagioclásios mostram composições oli-

goclásio-andesina para os GEPF e oligocIásio para os GPG e GEG.
As biotitas analisadas mostram valores de Fe# [IOOFe/

(Fe+Mg)] e valores de AI1vdefinindo três campos distintos: bioti-

tas dos GPG com Fe# variando de 64 a 66, razões FeO/MgO en-
tre 3.14 e 3.39 e valores de A(lv entre 2.3 e 2.4; biotitas dos GEPF

com Fe# variando de 36 a 53, razões FeO/MgO entre 1.6 e 2.0 e
valores de AIIVentre 2.2 e 2.3. As biotitas dos GEG são claramen-
te mais enriqueci das em ferro, mostrando Fe# variando de 68 a
73, razões FeO/MgO entre 3.8 e 4.7 e valores de AIIVentre 2.46 e
2.53. Nos diagramas discriminantes de suítes magmáticas a partir
da química das biotitas (Abdel-Rahman), os GPG e GEP'F caem
preferencialmente no campo das suítes cálcio-alcalinas, enquanto
os GEG caem no campo das suítes peralmninosas, indicando pos-
sivelmente cristalização a partir de magmas distintos.

Os anfibólios dos granitóides das três intrusões do Comple-
xo Esperança, são cálcicos, mostrando composições diversifi-
cadas, com predominância de ferro-edenita e ferro-pargasita.
Similarmente às biotitas, as razões Fe# dividem os anfibólios
em três campos distintos: entre 59 e 61 (GEPF), entre 67 e 75
(GPG) e entre 70 e 72 (GEG) sugerindo cristalização sob dife-

rentes condições de fugacidade de oxigênio.
Geobarometria utilizando os teores de AI em hombl'~nda e a

geotermometria usando o par anfibólio cálcico - plagioclásio
para os GEPF forneceram valores de P entre 5.6 e 6.0 Kb e T
entre 774 e 780° C. Os anfibólios dos GEG e GPG mostram
valores de Fe# mais elevados do que aqueles propostos (45-65)
na literatura para utilização em barometria.

Os dados peh'ográficos e de química mineral sugerem que o
Complexo Esperança é constituído por intrusões múltiplas, pos-
sivelmente envolvendo fontes distintas.

606



o PEGMATITO DO GENTIL:

MINERALOGIA FOSFÁTICA PRIMÁRIA E SEUS PRODUTOS DE ALTERAÇÃO

Ricardo ScholzI, Joachim Karfimketl, Herbert Poellmann2, Reinhard Richard Wegner', Marcondes Lima da Costa4 & Erich Keck
1 Departamento de Geologia, Instituto de Geociências/UFMG, Avenida Antônio Carlos 6627,31270-901
Belo Horizonte. e-mail: scholz@lycos.com
2 Universidade de Halle, Mineralogie/Geochemie, 06199, Halle, Alemanha. e-mail: poellmann@geologic.uni-halle.de
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o P'~gmatito do Gentil localiza-se no município de Mendes
Pimente:i, 80 km a leste de Governador Valadares. Encontra-se
encaixado de forma concordante com o biotita-quartzo xisto da
Formaç,!ioSão Tomé, que neste local se encontra subverticaliza-
do com direção NNE-SSW.

Este corpo pegmatítico possui como minerais primários mi-
croclina, muscovita, quartzo, schorlita, almandina-espessartita,
berilo e como fosfatos de origem primária a trifilita e em menor
quantidade a triplita. A mineralogia secundária é representada
pela albita, muscovita rica em lítio, elbaíta e por uma variada
gama de:minerais fosfáticos formados a partir da alteração hi-
drotermal e/ou supergênica das fases primárias.

A trifilita aparece como cristais euhédricos com dimensões
variando entre 0,5 cm e 5 cm inseridos na microclina e no quart-
zo ou como massas sem forma cristalográfica juntamente com a
microclina e o quartzo. Geralmente a trifilita encontra-se parci-
almente substituída e forma paragêneses diversificadas.

Os minerais fosfáticos secundários identificados foram au-
tunita, barbosalita, eosforita, ferrisicklerita, fluorapatita, fosfos-
siderita, frondelita, gormanita, heterosita, hureaulita, lazulita,
litiofilita, montebrasita, purpurita, roedingita, scorzalita, souza-
lita e vivianita. Estes minerais compões paragêneses variadas
caracteristicas da alteração da trifilita. As paragêneses mais co-

muns são:
I - trifilita + fosfosiderita - esta associação corresponde a cris-

tais de trifilita de cor verde escuro, inseridos na microclina,
e com as bordas alteradas para fosfosiderita.

2 - litiofilita + roedingita + hureaulita- esta paragênese ocorre
como produto da alteração da trifilita e está presente em cor-
pos de substituição/alteração tardia ou em substituição a cris-
tais de trifilita. Cristais de litiofilita apresentam roedingita e
hureaulita na superficie ou em cavidades.

3 - frondelita+ litiofilita+ hureaulita- a frondelitaaparecere-
cobrindo corpos de substituição/cristalização tardia, e sobre
este mineral ocorrem a litiofilita e a hureaulita. Estão tam-
bém relacionados a substituição da trifilita.

4 - frondelita + ferrisicklerita + purpurita - esta paragênese ocorre
como produto da alteração da trifilita, formando blocos ma-
ciços. A purpurita é formada a partir da seguinte seqüência
de alteração: trifilita-litiofilita P sicklerita-ferrisicklerita p

purpurita- heteros ita.

A variada mineralogia fosfática secundária deste pegmatito
indica a atuação de complexos processos de alteração hidroter-
mal e supergênica, sendo responsáveis pela substituição parcial
ou total da mineralogia fosfática primária, representada pela tri-
filita e mais raramente pela triplita.

MINERAIS FOSFÁTICOS PRIMÁRIOS DO DISTRITO PEGMATíTICO DE CONSELHEIRO PENA, MINAS GERAIS
E SEUS PRODUTOS DE ALTERAÇÃO

Ricardo ScholzI, Joachim KarfunkelI, Maximiliano de Souza MartinsI, João Eduardo Addad,
Antônio Wilson Romanol & Vander Souza Motl
1 Departamento de Geologia, Instituto de Geociências/UFMG, Avenida Antônio Carlos 6627, 31270-901
Belo Horizonte. e-mail: scholz@Zvcos.com

O Distrito Pegmatítico de Conselheiro Pena localiza-se no leste
do estado de Minas Gerais, na divisa com o Espirito Santo. Este Dis-
trito é um importante produtor de materiais gemológicos e de mine-
rais fosfáticos, incluindo a descoberta de nove novos minerais.

Foram estudados vinte corpos pegmatíticos com relação a sua
mineralogia fosfática. A partir da presença ou ausência de fases
fosfáticas primárias, estes corpos foram subdivididos em seis tipos:
I

-
Pegmatitos não portadores de fases primárias - a maior parte

dos pegmatitos enquadram-se neste tipo. Estão mineraliza-
dos a fosfatos, entretanto, não apresentando fases primárias.
Alguns corpos foram submetidos a intenso processo de alte-
raç~ioe apresentam uma variada mineralogia. Alguns corpos
possuem mineralogia fosfática simples sem demonstrar rela-
ção entre o grau de diferenciação e a mineralogia fosfática.
Os pegmatitos ricos em fosfatos apresentam paragêneses fos-
fáticas variadas, que incluem minerais formados a partir de
processos de alteração hidrotermal e supergênica tanto da tri-
filita quanto da montebrasita, que em um estado inicial de
cristalização provavelmente compuseram a mineralogia pri-
mália. Paragêneses de alteração comuns nestes corpos são a
hidroxil-herderita + carbonato-hidroxilapatita + cookeita e
fluorapatita + hidroxil-herderita + manganosiderita;

II - Pegmatitospobres em lítio, mineralizadosa triplita - são
pegmatitos pouco diferenciados, portadores de fase fosfáti-
ca de origem primária correspondente à triplita e em menor
quantidade a trifilita. Apresenta fases secundárias a partir da
alteração da mineralogia primária. Apenas um corpo se en-
quadra no tipo lI, e possui paragêneses compostas por mi-

nerais secundários de Fe e Mn, sendo uma das principais
associações a frondelita + fosfossiderita;

III - Pegmatitos ricos em lítio, mineralizados a trifilita - são
pegmatitos diferenciados e portadores de trifilita como fase
primária. Este mineral geralmente apresenta intensa altera-
ção, produzindo paragêneses diversificadas. Os pegmatitos
do tipo III possuem uma variada mineralogia secundária as-
sociada à trifilita compondo paragêneses caracteristicas como
a litiofilita + roedingita + hureaulita;

IV - Pegmatitos ricos em lítio, mineralizados a montebrasita rica
em flúor - são pegmatitos diferenciados, portadores de mon-
tebrasita como componente da mineralogia primária. Como
produto de sua alteração, ocorrem associados a diversas fases
de origem secundária. Neste tipo a montebrasita primária en-
contra-se enriquecida em flúor e fonna paragêneses diversas
com a brasilianita, hidroxil-herderita, montebrasita pobre em
flúor, eosforita, carbonato-hidroxilapatita e manganosiderita;

V - Pegmatitos pobres em elementos raros, mineralizados a
monazita - apenas em um pegmatito foi registrada a presen-
ça deste mineral. Ocorre junto com outros minerais primári-
os como a microclina e a muscovita, entretanto sem formar
paragênese com outros fosfatos;

VI - Pegmatitos mineralizados a apatita - nestes pegmatitos
apenas a apatita ocorre como fosfato primário, sendo o úni-
co mineral fosfático presente.
Esta variação mineralógica mostra um elevado grau de alte-

ração da mineralogia plimária, e também possibilita o estudo do
grau de diferenciação destes pegmatitos.
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CARTOGRAFIA GEOLÓGICA E PETROGRAFIA DE FÁCIES DO COMPLEXO INTRUSIVO DE ANTA,
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I PI8IC, Faculdade de Geologia/UERJ
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o Complexo Intrusivo de Anta (Pinto et ai., 1980), ou Plu-
tonito Sapucaia (Correa Neto et ai 1993) está situado entre os
municipios de Três Rios e Sapucaia, no médio vale do Rio Para-
íba do Sul, em sua margem fIuminense. É constituído por ro-
chas plutônicas gnaissificadas e parcialmente milonitizadas,
encaixadas em paragnaisses de alto grau metamórfico. Está po-
sicionado no limite entre o Terreno Ocidental e a Klippe Paraíba
do Sul, no Segmento Central da Faixa Ribeira (Heilbron et ai
2000). Foi revisitado em 1998 pela equipe da UERJ, quando
foram obtidos novos resultados quanto à sua cartografia geoló-
gica e petrografia. A partir da coleta de dados realizada pela
equipe da UERJ pôde-se realizar um zoneamento faciológico
das rochas que constituem o Complexo de Anta.

O corpo principal (Corpo Sapucaia-Anta) deste complexo
afIora nas cabeceiras do Rio Calçado, entre a sede do municipio
de Sapucaia e o Alto do Monte Alegre, a leste da localidade de
Anta. Seu eixo maior, alinhado na direção NE/SW, mede 12 km;
o eixo menor apresenta uma largura máxima de 2 km. O corpo é
interrompido, nas imediações de Anta, por um falhamento de
direção N60W, que o desloca em sentido dextral. A partir deste
local, pode ser seguido por mais 12 km em direção à localidade
de Bemposta, em uma faixa estreita com largura máxima de 800
metros (Corpo Anta-Bemposta). A sul deste corpo ainda pode
ser encontrada outra faixa com cerca de 5 km de comprimento e

100 metros de largura (Corpo Bemposta).
No Complexo de Anta foram determinadas seis fáGiespe-

trográficas:
a) melanocrática - diorito, quartzo-diorito e gabronorilto;
b) mesocráticahomogênea- homblendagranodiorito;
c) mesocrática fina, bandada, à biotita - granada monzograni-

to e titanita granodiorito;
d) megaporfirítica I - homblenda granito a granodiorito;
e) megaporfirítica II - chamockito a chamo-enderbito;
f) leucocrática a hololeucocrática - allanita sienogranito.

As fácies se distribuem ao longo dos corpos do complexo
de maneira heterogênea. O Corpo Sapucaia-Anta é aquele que
apresenta a maior variação faciológica, estando ausente apenas
a fácies mesocrática (b). Nele predominam, em distribuição are-
ai, as fácies (c) e (e). O corpo Anta-Bemposta é constituído pe-
las fácies melanocrática (a) e mesocrática (b), com oCOlTências
pontuais das fácies megaporfiríticas (d) e (e). No corpo Bem-
posta ocorre somente a fácies mesocrática (b).

Comparando-se os resultados obtidos com trabalhos an-
teriores realizados no complexo, verifica-se que: a fácies me-
lanocrática (a) e a fácies megaporfirítica II (e) não haviam
sido descritas anteriormente; não foram encontradas as ro-
chas monzoníticas e quartzo-sieníticas descritas por Pinto et
ai (1980).

LlTOGEOQuíMICA DO COMPLEXO GRANíTICO TRÊS CÓRREGOS:
UNIDADE GRANíTICA SÃO SEBASTIÃO

Josiane Aline da Silva 2; Maria José Mesquita 1;Eleonora Gouvea Vasconcelos 1;

Car/os Vieira Portela Filho' & Francisco José Fonseca FerreiraI
IProfessor do Deapartamento de Geologia da Universidade Federal do Pará.
Graduada em Geologia pela Universidade Federal do Pará. 'Curso de PÓs-Graduação em
Geologia, UFPR

A Unidade Granítica São Sebastião, pertencente ao Com-
plexo Granítico Três Córregos, foi estudada na região de Rio
Branco do Sul, PR visando a sua caracterização petrográfica e
litogeoquímica e caracterização da assinatura gamaespectromé-
trica. O Complexo Granítico Três Córregos (CGTC) está aloja-
do nos metassedimentos da Formação Água Clara, Grupo Setu-
va. A unidade granítica São Sebastião ocorre na porção central
do CGTC, com contato intrusivo ou tectônico com as rochas
metacálcio-silicáticas. Os litotipos graníticos, quando analisa-
dos no diagrama QAP (quartzo-feldspato alcalinos-plagioclási-
os), são classificados como quartzo-sienitos, quartzo-monzoni-
tos e monzonitos, de granulação média, com textura inequigra-
nular porfirítica e coloração cinza. São constituídos por feno-
cristais de K-feldspato em meio a matriz formada por: K-felds-
pato, plagioclásio, quartzo, anfibólio e biotita. Os acessórios são
titanita e apatita. As rochas foram analisadas por fIuorescência

de raios X no Lamir (Laboratório de Análises de Minerais c
Rochas - UFPR). Os teores de Si02 variam de 60, 80 a 67,44%
os de Al2 03 estão entre 14,45 e 15,80% Ti02 entre 0,45 (: 1,05%

Fep3totalentre 2,97 e 6,22%; MnO entre 0,05 e 0,09%; MgO
entre 0,98 e 3,06%; CaO entre 2,61 e 4,45% Nap entre 3,32 e
4,79%; ~O entre 3,82 e 5,23% e PP3 entre 0,21 e 0,50%. A
partir de diagramas do tipo Harker, considerando Si02 na abs-
cissa, existe correlação positiva com Na20, K20 e negativa com
MgO, CaO e Fe203total Os litotipos investigados do CGTC
são metaluminosos e pertencem a série cálcio-alcalina alto K. A
assinatura gamaespectrométrica do Complexo Granítico Três
Córregos é caracterizada por altos teores de potássio e urâneo e
teores moderasdos a baixos de tório. Sendo estes teores compa-
tíveis com a sua característica geoquímica. Através deste méto-
do geofisico obteve-se um bom resultado na definição do conta-
to do corpo granítico com as rochas encaixantes
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REGIÃO GRANUlÍTICA DO SUL DA BAHIA:
ESTUDO DO METAMORFISMO E DAS CONDiÇÕES PfT COM MÉTODO MULTI-REAÇÃO.
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A r"gião do sul da Bahia constitui a mais expressiva ocor-
rência conhecida de rochas granulíticas no território brasileiro,
fazendo parte do embasamento Arqueano/Proterozóico do Crá-
ton do São Francisco. Vários aspectos do metamorfismo vêm
sendo ali estudados, com destaque para as estimativas de prr,
associaçÔes minerais, caracterização dos protólitos etc.

Neste trabalho, o metamorfismo e as condições PIT são es-
tudadas em amostras coletadas na parte N da região. Para o es-
tudo termobarométrico usou-se um método multi-reação (pro-
grama Thermocalc, v2.75), o que possibilitou fazer uma compa-
ração isenta com os estudos prévios.

As amostras JQ-I, JQ-2A e JQ-2B localizam-se próximo de
Nazaré, domínio do Cinturão ltabuna. São gnaisses e mílonítos
granuliticos ricos em mesopertita e quartzo com hornblenda ver-
de-oliva ou marrom, clinopiroxênio, ortopiroxênio e bíotíta aces-
sórios. Biotita em geral está substituíndo os piroxênios. As de-
mais amostras foram coletadas à leste da estrutura dôTmica de
Brejões, na passagem do Cinturão Itabuna para o Bloco Jequié,
numa área onde afioram falhas de empurrão com vergência W. As
amostras JQ-3A, JQ-4, JQ-5B e JQ-5C são anfibolitos com clino-
piroxênio, ortopiroxênio e quartzo como acessórios. A amostra
JQ-5C difere das rochas do grupo, tratando-se de rocha mista gros-
seira, apresentando microclina, quartzo e plagíoclásio essenciaís,
com ortopiroxênio e hornblenda subordinada.

Homblenda está em equilíbrio com as demaís fases primári-
as, denotando seu caráter progressivo, bem como assegurando
que não foram atingidas temperaturas acima de 850°C. Granada
não aparece nos anfibolitos. Sua ausência implica em que as

associações foram estabilizadas também em pressões de carga
inferiores a 5-7 kbar.

Médias de núcleos e de bordas dos minerais foram usadas
separadamente nos cálculos de PIT. Dessa forma, os resultados
obtidos com os núcleos devem se aproximar das condições do
pico de temperatura.

Os cálculos de PfT foram estimados para XH20=0,2. Para os
gnaisses do Cinturão ltabuna, o melhor resultado foi da amostra
JQ-l: com as composições dos núcleos, T = 71 H52°C e P =
10,4:1:1,7 kbar; com as composições das bordas as estimativas
caíram fora da janela P/T escolhida para todos os cálculos. A
amostra JQ-2A forneceu valores com grandes erros, não haven-
do virtualmente distinção entre núcleos e bordas: T @ 730°C e P
@ 6 kbar. Estes valores sugerem re-equilíbrio variável para con-

dições menos extremas de T. A distribuição do AI nos anfibóli-
os, em condições diferentes daquelas do pico do metamorfismo,
levou a valores de P relativamente altos.

As três amostras de anfibolitos da passagem do Cinturão lta-
buna para o Bloco Jequié deram bons resultados para T. Para os
núcleos, T varia de 853:1:49 a 733:1:79°C. Com relação às bordas
os valores são da mesma qualidade nas amostras JQ-3A e JQ-4,
variando de 808:1:59 a 815:1:46 °C, respectivamente. As estimati-
vas de P mostram erros elevados e os valores' em geral não condi-
zem nem com as associações minerais (ausência de granada em
anfibolitos), nem com os estudos prévios. As temperaturas tanto
de núcleos como de bordas nessa área aumentam no sentido do
Cinturão ltabuna. Entretanto, com a massa de dados disponíveis
não é possível saber se esses resultados são consistentes.

RELAÇÕES METAMÓRFICAS NO METAGABRO DE SÃO SEBASTIÃO DA VITÓRIA (MG)

Márcio Antônio da Silva 1 e Joel Gomes Valença2
ICPRM - Serviço Geológico do Brasil. SUREG-BH - 2UFRJ/ DEGEO/lG
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Na borda sul do Cráton do São Francisco, em Minas Gerais,
inseridas em remanescentes de sequências do tipo greenstone belt,
ocorre metagabro em uma área de cerca de 50 km2. Esse metaga-
bro, de idade 2,22 Ga (U/Pb), tem fácies diferenciadas, evidenci-
adas por variações composicional de plagioclásio (An54-An60),
augita, hiperstênio e horblenda marron-esverdeada. Está envolto
por uma sequência composta de metaultramáficas, anfibolitos e
xistos/filitos arqueanos, ortognaisses de composição tonalítical
trondhjcmítica paleoproterozóicos e metassedimentares mesopro-
terozóicas. A forma elíptica do corpo acompanha a estruturação
regional ENE-WSW das encaixantes. Texturas primárias estão
preservadas em seus litótipos, como uma laminação ígnea e tex-
tura cumulática caracteristicas e diversas espécies de acamada-
mento (modal, de tamanho de grãos e de fase). Estas feições ates-
tam a origem desse corpo associado à intrusão e diferenciação de
um magrna basáltico, que durante à ocasião de seu alojamento na
crosta, encontrou condições tectôno-termais que possibilitaram o
seu resfriamento em taxas suficientemente baixas, de modo a per-
mitir que sua cristalização fosse controlada por processos de dife-
renciação magmática. Após a cristalização magmática, suas lito-
logias foram tectonicamente deformadas e reequilibradas, prefe-
rencialmente a partir da borda para o centro do corpo, em dois
eventos tectôno-rnetamórficos sucessivos (M 1 e M2). A observa-
ção de superposições respectivas de paragêneses minerais meta-
mórficas, possibilitou a caracterização de três estágios metamór-
ficos preservados, de características distintas e temporalmente
díspares, superpostos nessas rochas. Num estágio bem inicial,
apenas observável nas amostras incipientemente metamorfizadas,
observa-se a fOl1nação de homblenda castanha-esverdeada, que

-----

se origina junto a contatos de grãos de plagioclásio e/ou piroxênio
com opacos (óxidos). A este estágio EI seguiu-se um segundo
estágio E2, marcado por uma ampla substituição pseudomórfica
dos minerais ígneos primários por uma paragênese secundária,
hidratada, de baixa temperatura. As reações metamórficas carac-
terizam-se pela transformação, principalmente, de clinopiroxênio,
ortopiroxênio e plagioclásio, em actinolita, epidoto e clorita, como
fases predominantes, em proporções variáveis, e carbonato, talco,
titanita e minerais opacos não identificados, em proporções bas-
tante reduzidas. Num último estágio metamórfico E3, a actinolita
é substitui da a partir das bordas por homblenda actino1ítica e, por
vezes, clorita e biotita, dando origem a um padrão de alteração,
zonado. Além disso, cataclase parcial de plagioclásio é acompa-
nhada por uma forte e vigorosa saussuritização do mesmo,dando
origem a epidoto e clorita e, por vezes, carbonato. Neste estágio
E3 uma complexa e bem disseminada rede de microfraturas foi
desenvolvida, as quais funcionaram como os canais alimentado-
res para os fluidos que assistiram este estágio de transfol1nação
metamórficalmetassomática. O estágio El está associado a um
evento de reequilíbrio metamórfico, de caráter subsolidus, mar-
cado pela ocorrência de reações no estado sólido, entre os própri-
os constituintes mineralógicos ígneos (plagioclásios/piroxênios e
óxidos Fe- Ti). O estágio E2 está associado a um evento metamórfi-
co Ml de caráter regional, de fácies xisto verde, que afeta de ma-
neira geral e abrangente as sequências liticas da área estudada. O
estágio E3 está associado a um evento metamórfico M2, de fácics
epidoto-anfibolito, relacionado a um episódio tardio de defoffila-
ção tectônica rúptil, marcado por um padrão de li-aturamento pene-
trativo e constante por toda a área do corpo metagabróico estudado.
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Na região entre as cidades de Nazareno, São João Dei Rei e
Coronel Xavier Chaves afloram cinco gerações distintas de corpos
máficos (sills e diques), sendo que duas gerações apresentam textu-
ra e mineralogia metamórficas, enquanto outras duas possuem tex-
turas reliquiares e mineralogia primária pseudotransformada. A
quinta e Últimageração apresenta textura e mineralogia primária.

Os corpos máficos com textura e mineralogia metamórfica
incluem pelo menos duas gerações distintas. A primeira gera-
ção é representada por 3 corpos com espessuras entre 2m e 5m,
os quais são concordantes (sills) ao bandamento da rocha gnáis-
sica encaixante (335°/82°). A segunda geração é tipificada por
2 corpos com cerca de 50cm de espessura cada, que são intrusi-
vos de forma discordante (diques) ao bandamento da rocha gnáis-
sica (358°/85°). Ambos os conjuntos apresentam contatos brus-
cos com a rocha encaixante e evidências da presença de uma
foliação atribuída ao paleoproterozóico. Os diques máficos da
terceira geração variam em espessura de 40cm até 30m, apre-
sentam normalmente granulometria média/grossa no centro e
fina na borda, direção e mergulhos variando entre 350°/58° e
360°80°. Estes corpos possuem texturas primárias preservadas
e mineralogia pseudotransformada (actinolita, albita, epidoto e
titanita), o que sugere a ação de um processo metamórfico, sob
condições de fácies xisto verde. Estes diques são intrusivos em
rochas do Greenstone Belt Barbacena, no Gnaisse Granítico Fé,
no Granitóide Ritápolis (2.121 :i:7 Ma), em um migmatito de
injeção, proveniente da intrusão de diques graníticos do Grani-
tóide Ritápolis em rochas metassedimentares da seqüência gre-

enstone belt. Destaca-se que grande parte desses diques apre-
sentam contatos bruscos com as rochas encaixantes, onele local-
mente pode se desenvolver uma xistosidade. Alguns diques in-
trusivos no Granitóide Ritápolis apresentam enclaves xenolíti-
cos destes. Diques máficos da quarta geração foram descritos
por Ribeiro (1997 Tese de doutorado-UFRJ) e são intrusivos em
rochas metassedimentares da Bacia São João DeI Rei, enquanto
diques máficos da quinta geração ocorrem sob a forma de blo-
cos e apresentam texturas primárias (fluxo magmático, glome-
roporfirítica e sub-ofítica) e minerais ígneos (augita, labradori-
ta, olivina, minerais opacos, apatita) preservados. Destaca-se,
ainda, a presença de cristais de plagioclásio com fOlma t:sferulí-
tica e de clinopiroxênio acicular. Sugere-se que os diques da
quinta geração estariam relacionados à fragmentação elo Gon-
dwana. Condições de posicionamento sub-superficial podem ser
inferidas para os corpos da terceira e quinta gerações, a partir da
presença de cristais de clinopiroxênio aciculares; plagioclásio
com forma esferulítica; e preenchimento de espaços int,~rticiais
por intercrescimento granofirico.

A idade das duas primeiras gerações é duvidosa, porém elas
apresentam evidências de uma foliação atribuída ao paleoprote-
rozóico, enquanto as três gerações restantes não mostram evidên-
cias dessa foliação. Propõe-se que os diques da terceira geração
estariam associados a formação da Bacia São João DeI Rei e os
da quarta geração a Bacia Carandaí, pois os da terceira s~iointru-
sivos no Granitóide Ritápolis (2.171 :i: 7 Ma), enquanto os da
quarta são intrusivos em rochas da Bacia São João DeI Rei.

CARACTERíSTICAS GEOLÓGICAS DO VULCANISMO CRETÁCICO DO PLATÔ BASÁLTICO, OBSERVADAS
NA SERRA DO RIO DO RASTRO. SC, A PARTIR DE AMOSTRAGEM SEQÜENCIAL VERTICAL
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O Basalto de platõ do Paraná, conhecido internacionalmente
como Paraná Flood Basalt e estratigraficamente como Formação
Serra Geral, abrange uma área de 1.200.000 Jan2, com espessura
máxima superior a 1000m. Este platõ é a segunda maior ocorrên-
cia presente nas regiões continentais do mundo. Ao longo do Vale
do Rio do Rastro - SC, encontra-se a melhor exposição vertical
contínua em seqüência vertical, em uma altura relativa total de
700m ao longo de estrada pavimentada. Devido à erosão intensa e
recente, as rochas são mais frescas em relação aos afloramentos
de outras localidades, o que permite os estudos geoquímicos e
paleomagnéticos de alta confiabilidade. Este vulcanismo foi estu-
dado exaustivamente sobretudo em geoquímica e geocronologia,
entretanto, os estudos geológicos e vulcanológicos são menos
destacados desde a década de 1940. Os autores apresentam al-
guns novos aspectos vulcanológicos encontrados durante os tra-
balhos de campo na seqüência do Vale do Rio do Rastro.

A base da seqüência basáltica não é lava mas um si11.De
acordo com os afloramentos na estrada, a espessura deste sill é
de 97m. O sill é intrusivo no arenito eólico de coloração aver-
melhada, peculiar da Fonnação Botucatu. O afloramento do con-
tato entre os dois está exposto na altitude de 753m, apresentan-
do o sill no lado superior e o arenito no lado inferior. Este conta-
to é brusco e semiplanar mostrando uma ligeira inclinação, infe-
rior a ]0°, para oeste. Desta fOlma, a espessura siU aumenta para
oeste, alcançando IS0m em Ikm de distância horizontal. A zona
de contato do sill é caracterizada pela margem hialocristalina de
Scm de espessura, de cor escura. As disjunções de resfriamento
perpendiculares ao contato são muito freqüentes com intervalo
de 2 cm, até 20cm de distân.;ia a partir do contato. Porém na
parte mais afastada, apresentam-se disjunções colunares muito

desenvolvidas com intervalo médio de SOcm. Além disso, ob-
serva-se a presença de disjunções paralelas ao contato. Tais ca-
racterísticas são comuns em diques. No contato, não se encon-
tram intercalações de paleossolo e aa clinker inferior, que carac-
terizam lavas basálticas. A granulometria da parte do contato é
fina, sendo a rocha classificada como basalto, porém, na palie
média supelior, a granulometria é de 2mm, sendo a rocha classi-
ficada como microgabro. No contato supelior do sill com o pri-
meiro derrame de lava, uma parte do sill intmde verticalmente
criando fraturas dentro desta lava.

Foi confirmada a existência de 16 fluxos de lava, com suas
espessuras variáveis. Na parte inferior da escarpa, a partir da
lava 1 (8S0m de altitude na base) até lava 10 (l132m na base), a
espessura das lavas é, em geral, relativamente pequena, sendo
em tomo de 30m. Na parte superior, a partir de lava 11 (1178m)
até 16 (1434m), a espessura aumenta sendo em tomo de SOm.
Em ambos os casos, as espessuras são maiores do que as dos
derrames típicos de aa lava basáltica. Sobretudo, as lavas 11 e
12 possuem cerca de 90m de espessura. O fato indica alta visco-
sidade do magma em relação ao típico magma basáltico. A tex-
tura geral da rocha é afirica, não encontrando fenocristais a olho
nu, indicando que o referido magma não se fracionou muito a
partir do magma primário. As disjunções colunares observadas
nas lavas são menos desenvolvidas do que no caso do sill, com
intervalo médio de 1m.

Entre a lava 14 e IS, na altitude de 1338m, observa-se uma
camada intercalada de coloração avermelhada, de espessura vari-
ando de 10 a 30cm, com textura fina e homogênea. Devido à si-
milaridade com as ocorrências basáltieas recentes, intrepreta-se
que esta corresponde à camada de queda de escória (scOlia fall).
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As dificuldades encontradas durante o período de aquisição
dos dados geoquímicos, muitas vezes são inesperadas e, como
conseqüência, o tempo dispensado para estas atividades acaba
excedendo ao planejado, particularmente quando as rochas ana-
lisadas apresentam características fisicas e químicas que difi-
cultam a etapa de preparação das amostras e colocam em risco a
qualidade final dos dados analíticos. Embora os laboratórios de
geoquímica possuam uma rotina pré-estabelecida de análise, a
natureza das amostras pode exigir um tratamento diferenciado,
como é o caso das rochas má ficas e ultramáficas.

Neste trabalho foram realizadas análises químicas de rocha total
em 76 amostras de rochas máficas e ultramáficas, incluindo metako-
matiitos, metabasaltos, anfibolitos, metagabros, metapiroxenitos e
metaperidotitos, provenientes do Greenstone Belt Barbace/liJ - re-
gião de Nazareno - Sul de Minas Gerais. As etapas iniciais de pulve-
rização das amostras, britagem e moagem foram dificultadas devido
a dureza das rochas, requerendo uma série de procedimentos diferen-
ciados tais como britagem repetida para aberturas menores, peneira-
mento e moagem em diferentes etapas. Na preparação do disco de
vidro também foram necessários cuidados especiais para as amostras
com altas concentrações de MgO, pois quebravam durante o resfua-
mento e um excesso do desmoldante (solução de Li!) foi necessário.
Esta quantidade no entanto, não pode ser aleatória, pois a solução de
Li! aumenta a viscosidade do fundido dificultando o escoamento e
conseqüente o preenchimento do molde.

O comrole de qualidade dos dados foi realizado de modo a

cobrir as diferentes etapas do processo analítico. Durante a pre-
paração das amostras, uma a cada 20 amostras britadas foi du-
plicada, sendo que cada amostra britada deu origem a duas amos-
tras moídas. Para cada amostra moída foram preparados dois
discos dc vidro e duas pastilhas prensadas e cada uma delas foi
analisada duas vezes no espectrômetro de t1uorescência de raios
X PW 2404, Philips. Além deste controle, um material de refe-
rência intemo foi usado para avaliar a qualidade do processo de
preparação do disco de vidro e amostras de materíais de referên-

cia internacionais foram utilizados para avaliação da precisão
instrumental. As amostras foram analisadas num método gené-
rico elaborado para analisar rochas silicáticas. No entanto, como
os resultados apresentaram concentrações altas para MgO ( até
34%) uma revisão cuidadosa da curva de calibração foi realiza-
da, dando ênfase a esta faixa de concentração.

No controle da exatidão os resultados obtidos para os materíais
de referência internacionais ficaram dentro dos intervalos de confi-
ança associados com os valores recomendados dos certificados de
análise. Por exemplo, para Si02 uma diferença relativa de 0,5%
entre os resultados e os valores recomendados foi observada. Os
coeficientes de variação obtidos para elementos maiores nas amos-
tras duplicadas ficaram abaixo de I% e para elementos traços abai-
xo de 10%. Tanto o coeficiente de variação como a diferença rela-
tiva são fatores que dependem da concentração do analito. Com
dados analíticos confiáveis foi possível estabelecer pequenas dife-
renças composicionais importantes para a interpretação geológica.
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FORMAÇÃO ESTRADA REAL: NOVA UNIDADE LlTOESTRATIGRÁFICA DO SUPERGRUPO MINAS,
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A Fonnação Estrada Rea] é constituída por uma seqüêncía
de metarenitos brancos que at10ra a sul da cidade de Ouro Preto.
A seção tipo está representada no percurso da rodovia MG-129,
antiga Estrada Real, que liga as cidades de Ouro Preto e Ouro
Branco, especificamente entre os quilômetros 154 e 161. Com
uma litologia relativamente uniforme e diferenciada das unida-
des inferior e superior, a Formação Estrada Real constitui um
corpo contínuo e mapeável com extensão aproximada de 7,0 x
13 km cuja ocorrência engloba as localidades de Chapada, La-
vras Novas se estendendo até bico de Pedra. Estima-se uma es-
pessura mínima aproximada de 750 m para esta unidade.

Litologicamente a Formação Estrada Real é composta por
metarenitos sericíticos que gradam para metaconglomerados po-
limíticos, ambos intercalados com níveis decamétricos de meta-
diamictitos. A sua mineralogia é constituída essencialmente por
quartzo com porcentagens variadas de mica branca e a granu]o-
metria varia de fina a grossa sendo os grãos subangulosos a su-
barredondados. Nos níveis metaconglomeráticos os elastos che-
gam a atingir dimensões de seixos. O metadiamictito apresenta
matriz fração areia fina a grossa com ma] selecionamento dos
grãos sendo constituída por quartzo e mica branca. O tamanho
dos elastos varia de seixo a matacão sendo constituídos por quart-
zito branco, quartzito ferruginoso, formação ferrífera, filitos e
granitóidcs. Na maioria das exposições observam-se estruturas
primárias como acamamento e estratificações cruzadas de di-
mensões variadas.

O contato inferior da Formação Estrada Real com a Forma-

ção Sabará é norma] gradativo misto, caracterizado pela dimi-
nuição gradual de componentes pelíticos e concomitante incre-
mento de componentes psamíticos. O limite superior da Forma-
ção Estrada Real é representado por um contato tectônico com
as rochas do Supergrupo Rio das Velhas. A Formação Sabará,
descrita por Barbosa (1968) no percurso entre Saramenha e Tri-
puí, na Estrada de Ferro Central do Brasil, é constituída por
metagrauvacas, elorita xistos, metacong]omerados, metadiamic-
titos, lentes de metarenito e filito preto.

A Formação Estrada Real se posiciona como a unidade de
topo do Supergrupo Minas. Anteriormente, esta unidade estrati-
gráfica foi interpretada como um bloco a]óctone correlacionado
ao Grupo ltacolomi (Barbosa, 1969; Dorr, 1969).

O empilhamento estratigráfico, os indicadores geopetais e
as relações geométricas entre o acamamento e a xistosidade
mostram que a seqüência de rochas da Formação Estrada Real
posiciona-se no topo do Supergrupo Minas que se encontra em
posição estratigráfica invertida. O padrão estrutural destas ro-
chas é dado por uma foliação Snparalela ao acamamento e uma
xistosidade Sntl penetrativa de direção preferencial NW-SE e
mergulhos para NE. A vergência deste dobramento é para SSW.
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SISTEMA DE NAPPES NA PORÇÃO MERIDIONAL DO QUADRILÁTERO FERRíFERO, MG
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Este trabalho apresenta o resultado de um mapeamento geo-
lógico l1a escala 1: 10.000 realizado na porção centro-sul do Sin-
elinal Dom Bosco, regiões de Dom Bosco/Be]a Vista e Rodrigo
Silva. O sinclinal constitui uma megaestrutura de orientação E- W
delimitado a sul pela Falha do Engenho e a norte pela Anticlinal
de Mariana e Complexo Metamórfíco Bação. As unidades litoes-
tratigráficas representadas no intetior desta estl1ltura pertencem
aos grupos ltabira, Piracicaba, às formações Sabará e Estrada Real
(Almeida et ai 200] prelo) e ao Supergl1lpo Rio das Velhas. O
domínio alóctone, situado na porção centro-meridional do Sineli-
nal Dom Bosco, é caracterizado pela sucessão estratigráfica em
posição invertida (Almeida et ai 2001). Trabalhos prévios que
tratam da evolução tectônica deste segmento são de Johnson
(1962), Pericon e Quémeneur (1982), Quémeneur (1984), Pires et
al (1984), Alkmim e Ribeiro (1997) e Ribeiro (2001).

A análise estrutural geométrica aliada à cartografia geológica
de detalhe permitiu caracterizar melhor o Evento Minas, desta
região, com duas fases de deformação sucessivas, e polaridade
tectônica dirigida para Sul. A primeira fase caracteriza-se por ge-
rar megadobras isoclinais recumbentes transportadas sobre su-
perfícies de cavalgamento. A esta fase associa-se uma xistosidade

S"
penetrativa e plano-paralela ao acamamento, correspondente a

feições reliquiares das nappes Ouro Preto e Ouro Branco. A na-
ppc Ouro Preto está representada pelo seu fIanco inverso com a
sucessào estratigráfica que engloba os gl1lpOS Itabira, Piracicaba
e fonnações Sabará e Estrada Real, em posição invertida. Esta
nappe ocupa a porção centro-meridional do Sinclinal Dom Bos-
co. A Falha do Engenho constitui a superfície de descolamento. A
nappe Ouro Branco está representada pela seqüência de metare-

nitos da Serra de Ouro Branco e por rochas do Supergrupo Rio
das Velhas sobrepostas. Ao longo de toda a serra observam-se nos
metarenitos relações de ortogonalidade entre o acamamento e a
xistosidade além de estratificações cl1lZadas indicativas de seqüên-
cia invertida. Esta nappe, sotoposta à nappe Ouro Preto, possui
geometria em fOlma de pods, que em conjunto irá constituir um
arranjo imbricado de nappes com vergência para Sul. A segunda
fase de deformação representa o redobramento destas nappes, ca-
racterizada pela presença de uma elivagem S, penetrativa e oblí-
qua ao acamamento. A vergência deste dobramento é para SSW.
A relação S/S, forma uma proeminente lineação de interseção
com caimento para ESE, sendo esta invariavelmente paralela às
lineações mineral e de alongamento de seixos.
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ZONA DE FRATURA TRINDADE -HOTSPUR NO ATLÂNTICO SUDESTE E SUAS IMPLICAÇÕES TECTÔNICAS

Eliane da Costa Alves I, Marcia Maia 2, Cristina Maria Wiedemann 3

1 Dept. de Geologia/LAGEMAR-UFF. Programa de Pós Grad.lUFRJ, eliane@igeo.uflbr
2 CNRS/UMR 6538, Plouzané/France, marcia@univ-brestfr.
3 Inst. de Mineralogia,Petrologia/Univ.Munique/Alemanha,

A Zona de Fratura Trindade - Hotspur (ZFTHP) localiza-

da na latitude de 18°40' na Cordilheira Mesoatlântica (CMA),
foi mapeada principalmente com dados geofisicos de gravi-
metria, isócronas e sísmica de reflexão. A ZFTHP na CMA é
caracterizada por um pequeno rejeito em torno de 6 km e
uma idade aproximada de 0,5 Ma., entre os lados opostos da
transformante. Essa característica definida pelo deslocamento
do eixo da cordilheira pode representar uma descontinuida-
de de 2a ordem.

A partir do eixo da cordilheira nota-se uma depressão
gravimétrica que constitui o segmento assísmico da ZFTHP
que se prolonga tanto para leste em direção a margem conti-
nental africana quanto para oeste, na margem continental bra-
sileira. Com base na sísmica de reflexão a porção assísmica
ocidental da zona de fratura é composta de uma calha alinha-
da a sul por um alto do embasamento oceânico, que se pro-
longa até a Margem Continental Brasileira. Sua extensão
para oeste na margem continental corresponde ao alinhamento
da Cadeia Vitória Trindade, definido sísmicamente pela con-
tinuidade de picos topográficos individualizados (caracterís-
ticos de picos vulcânicos), limitando domínios com sedimen-
tação de características e espessuras diferentes. Esse alinha-
mento com marcantes desníveis crus tais, de mais de 400 m,
reflete-se até mesmo na profundidade da lâmina d'água. No
embasamento o desnível ocorre em degraus, que correspon-
dem aos diversos patamares da elevação vulcanica, associa-

dos a falhamentos com rejeitos nonnais e reversos, afetando
níveis rasos da coluna sedimentar, que denotam algum tipo
de atividade tectônica nessa zona de fratura.

Associada a instabilidade tectônica nessa área da ZFTHP,
pode-se observar através de linhas sísmicas de multicanal do
LEPLAC I e VII intensa atividade vulcânica junto a Cadeia
Vitória Trindade, com inúmeros diques, alguns deles extru-
dindo sobre a superficie de fundo e sills entremeados ao pa-
cote sedimentar. Além da remobilização de antigas falhas
distensivas, notam-se também estruturas associadas a trans-
pressão, que podem ser possíveis movimentos strike-slip (es-
trutura em flor), que eleva toda a coluna sedimentar e o fun-
do oceânico. Movimentações de natureza transpressivas já
foram observadas em outras zonas de fratura, como na Zona
de Fratura de Romanche, São Paulo e junto a Cadeia de Fer-
nando de Noronha relacionada a Zona de Fratura de Chain.
Essas evidências sísmicas mostram que a ZFTHP pode se
comportar como uma descontinuidade pretérita, constituin-
do sítos favoráveis a reativações recentes da crosta oceânica,
com esforços que ora pode compreender esforços compres-
sivos e ora distensivos com vulcanismo e falhamentos nor-
mais.

Essas observações corroboram com conclusões da litera-
tura mostrando que o comportamento da ZFTHP tenha atua-
do e provavelmente continua atuando como conduto para o
magmatismo da Pluma de Mantélica de Trindade.

MODELAGEM NUMÉRICA TRIDIMENSIONAL VISANDO O ESTUDO DE TENSÕES NA BACIA DO RECÔNCAVO

Paulo de Tarso Antunesl (tarso@coc.ufrj.b,~, Marcos André Duarte Martins2, Rubens Mitri Sydenstricker, Alvaro L. G. A.
Coutinho2, Luiz Landau', José Luis Dnlmmond Alves', Paulo Roma Cavalcante
1 Laboratório de Métodos Computacionais em Engenharia, LAMCE/COPPE/UFRJ
2NÚcleo de Atendimento em Computação de Alto Desempenho, NACAD/COPPE/UFRJ
3Laboratório de Computação Grafica, LCG/UFRJ

Os avanços nas técnicas computacionais têm aperfeiçoa-
do a modelagem numérica na Geologia Estrutural e na Tec-
tônica. Fundamentalmente, os modelos numéricos apontam
para mostrar a evolução do cenário geológico por todo o tem-
po e o comportamento reológico das rochas e do campo de
tensões atuante ao longo dos falhamentos. A modelagem tri-
dimensional, surge neste contexto, como uma ferramenta fun-
damental para a validação destes modelos geológicos, além
de possibilitar a obtenção de novas informações sobre a área
estudada.

Este trabalho consiste na integração de diversas etapas
para se chegar a um modelo tridimensional final. Tais etapas
compreendem a delimitação da área a ser modelada na Bacia
do Recôncavo, a obtenção de seções sísmicas, perfis de po-
ços, mapas estruturais sísmicos, mapas de isópacas das for-
mações prescntes na bacia, entre outros, para a construção
de diversas seções geológicas 2D utilizadas. Na etapa se-
gu;nte é feita a correlação destas seções geológicas dentro
do ambiente GOCAD (Geological Object CAD), isto é, a
correlação dos horizontes e das falhas, e a construção de su-
perficies para os mesmos, para a obtenção assim, de um mo-

delo tridimensional.
Em seguida, é gerada uma malha de elementos finitos

através do programa Mutimesh (MM). Posteriormente, rea-
liza-se uma análise numérica do comportamento me:cânico,
considerando-se elasto-plasticidade instantânea e perfeita,
pequenos deslocamentos e modelagem através de elementos
tetraédricos bilineares e elementos de interface nos falhamen-
tos. Os resultados das análises são dados através de desloca-
mentos e grandezas derivadas, tais como tensões, ddorma-
ções e índices de plastificação.

O objetivo central da presente modelagem é confeccio-
nar-se um modelo robusto e estruturado em três dimensões
visando simular o estado de tensão atuante hoje em dia na
Bacia do Recôncavo. As facilidades apresentadas para a
montagem de um modelo factível e coerente com o atual co-
nhecimento geológico e geofisico da Bacia do RecÔncavo,
através da modelagem pelo GOCAD e pela geração da ma-
lha de elementos finitos, é passo fundamental para se garan-
tir o sucesso de modelos mecânicos de uma bacia sedimentar
complexa do ponto de vista estrutural, como é a Bacia do
Recôncavo.
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BOUDINS ENCURTADOS: UMA FERRAMENTA PARA A INVESTIGAÇÃO DE DEFORMAÇÃO POLlFÁSICA.

EXEMPLO DA FAIXA SERIDÓ, NE DO BRASIL.

Mário Neto C. de AraÚjo * & Fernando César Alves da Silva
Programade Pós-Graduaçãoem Geodinâmicae Geofisica- PPGG,Departamentode Geologia,UniversidadeFederaldo Rio
Grande do Norte, 59078-970, Natal-RN. *mario@geologia.ufm.br.

Na Faixa Seridó, extremo Nordeste da Província Borbo-
rema, zonas de cisalhamento sub-horizontais pré-brasilianas
(Dz) são retrabalhadas em baixo ângulo pela defonnação bra-
siliana (DJ A superposição de eventos cinemáticos Dz e D3
de baixo ângulo produz superficies S-C com atitude e dire-
ção semelhantes e sentidos de cisalhamento opostos. Esse
fenômwo dificulta a distinção dos fabrics relacionados ao
evento mais antigo, cuja geometria original pode ser total-
mente obliterada pelo evento subsequente. Nesse trabalho,
investiga-se a superposição de eventos de cisalhamento de
sentidos opostos ocorrida segundo superficies S-C subpara-
lelas por meio da análise geométrica de boudins encurtados.

Minidobras assimétricas F3marcadas na foliação prévia
Sz, mostram em veios de quartzo sin-Dz uma geometria com-
plexa delineada por sigmóides oblíquos a fábrica milonítica

D3 interconectados por zonas adelgaçadas paralelas a super-
ficie de: cisalhamento S/C)" A reconstituição da geometria
do veio obtida pelo desdobramento da estrutura D3 revela
que o mesmo sofreu boudinagem durante o evento prévio,
possivelmente Dz, obliterada durante a defonnação brasilia-
na. A geração de tal estrutura é inconsistente com um episó-
dio defonnação progressiva, uma vez que veios inicialmente
orientados segundo quadrantes de encurtamento do elipsói-

de de defonnação incremental, rotacionam para posições de
estiramento a cada incremento subseqüente de defonnação.
Uma evolução desse tipo resultaria no desdobramento e pos-
terior boudinagem do veio de quartzo.

A geometria de boudins encurtados, demonstra um cami-
nho oposto àquele descrito anterionnente, somente explica-
do por meio de um evento inicial de estiramento segundo

.

uma superficie de cisalhamento S/Cz que foi retrabalhada
durante um evento posterior, onde os boudins situam-se no
campo de encurtamento. As estruturas diagnóstcas desse even-
to, trens de boudins dobrados ou cavalgados encontrados nas
supracrustais da Faixa Seridó, refletem a superposição de
eventos defonnacionais, cujos tensores principais possuíram
orientações distintas. Este fato é incoerente com interpreta-
ção de uma deformação progressiva, e reforça a superposi-
ção de eventos defonnacionais, aqui relacionados a (Dz e DJ
Esse tipo de análise geométrica é especialmente útil ao reco-
nhecimento de superposição de eventos cinemáticos em re-
giões onde, a exemplo da Faixa Seridó, superficies S-C são
coincidentes ou subparalelas.

Palavras Chaves: Análise estrutural, Defonnação polifásica, zonas de

cisalhamento, Boudinagem, Superficies S-c.

ANÁLISE DE RELAÇÃO ENTRE ORIENTAÇÃO PREFERENCIAL DE FORMA (OPF) E ANISOTROPIA DE
SUSCETIBILlDADE MAGNÉTICA (ASM) EM DIQUES BASÁLTICOS (RIO CEARÁ-MIRIM, RN) E GABRO

(APIAí, SP)

Carlos J. Archanjo

Instituto de Geociências, USP (archan@usp.br)

o fabric de rochas ígneas fonnado quando intrusão des-
tes corpos na crosta pode ser detem1inado por métodos dire-
tos, através da OPF dos silicatos, e indiretos através da ASM.
Neste último caso, os indicadores de fluxo em diques e der-
rames basálticos, tais como hot-slickensides e/ou cristais
imbricados ao longo de bordas resfriadas, tem sido consis-
tentes com a direção da lineação e da foliação magnética.
Todavia, muitos complicadores podem interferir na relação
entre a ASM e o fabric, tais como: (i) os processos de oxi-
exoluçào que promovem a separação tardia do par magneti-
ta-ilmenita do espinélio, (ii) as frequentes texturas de reação
entre os óxidos e a matriz silicatada e, (iii) a movimentação
tardia de magmas máficos parcialmente cristalizados levan-
do, por exemplo, a retrofluxo local em diques e soleiras in-
clinadas.

A relação entre a OPF de silicatos e óxidos e a ASM foi
investigada no enxame de diques basálticos Rio Ceará-Mi-
rim (Mcsozóico, Província da Borborema, RN) e na soleira
gabróica de Apiaí (Neoproterozóico, Faixa Ribeira, SP). Nos
dois casos, a ASM é controlada pelos óxidos magnéticos res-
ponsáveis pela forte suscetibilidade, da ordem de 10-zSI. As

texturas são típicas de processos de oxi-exolução em alta tem-
peratura (sub-solidus), com treliças de ilmenita ocupando
planos octaédricos da magnetita, sandwiches de ilmenita e
magnetita ou ainda grãos individuais de ilmenita em contato
com magnetita contendo finas lamelas de ilmenita. Óxidos
com estrutura esquelética e contatos fortemente embainha-
dos entre óxidos e silicatos são frequentes, o que sugere res-
friamento rápido preservando texturas de reação em dese-
quilíbrio. Apesar da forte suscetibilidade, a anisotropia mag-
nética nos diques e no gabro é geralmente menor que 3%, em
que pese a anisotropia de fonna dos opacos frequentemente
superior a 8%, localmente chegando a 20%. Os processos de
oxi-exolução e recristalização estática tardia, que tendem a
randomizar ofabric inicial, provavelmente são os responsá-
veis pela baixa magnitude da anisotropia magnética. Se em
alguns casos a ASM e a OPF são consistentes, notadamente
nas tramas magnéticas triaxiais com direções principais agru-
padas, em várias outras situações a relação nem semprc é
direta, notadamente com respeito a lineação. Estes resulta-
dos trazem implicações quanto a aplicação e interpretação
da ASM em rochas máficas.
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ANÁLISE CINEMÁTICA DE FRATURAS RELACIONADAS À ZONA DE FALHA DA LANCINHA NOS
SEDIMENTOS DA BACIA DO PARANÁ (DEVONIANO AO PERMIANO), NO ESTADO DO PARANÁ.

Marcelo Klllevicz Bartoszeck*, Sidnei Pires Rostirolla** e Fernando Mancini
*(Gradllaçào -Geologia UFPR; taipataipa@hotmail.com, iniciaçào científica CNPq)
**(Departamento de Geologia UFPR; sidnei@geologia.lljpr.bl; bolsista CNPq)

*
**(Departamento de Geologia UFPR; mancini@geologia.ll.fPr.br)

o principal objetivo deste trabalho foi a análise dos siste-
mas de juntas em afloramentos ao longo da Zona de Falha da
Lancinha na Bacia do Paraná. Foram observadas rochas da For-
mação Fumas (Grupo Paraná) e do Grupo Itararé, aflorantes
nas regiões de São Luís do Purunã e Porto Amazonas respecti-
vamente. Esta zona de falha apresenta uma direção N40E-
N50E, semelhante às direções observadas na sua continuidade
no embasamento pré-cambriano. Com a intenção de traçar a
continuidade da zona de falha, sob os sedimentos fanerozói-
cos da Bacia do Paraná, foram geradas imagens sombreadas
de falso relevo. Na análise morfoestrutural destas imagens foi
observada que a com

tinuidade da zona de falha sob a bacia é mascarada por
estruturas lineares de direções noroeste e norte-sul. Seu re-
conhecimento foi realizado através do traçado de lineamen-
tos contínuos que delimitam uma zona de aproximadamen-
te 4 Km de largura. O levantamento de campo e análise dos
dados estruturais objetivou caracterizar as estruturas tectô-
nicas rúpteis em termos de disposição e cinemática. A posi-

ção do eixo de tensão máxima indica que após o Devoniano
ocorreu um caráter compressional, realçado por falhas trans-
correntes e pelo eixo de tensão compressional máxima pró-
ximo da horizontal. Essas estruturas aparentement(~ foram
reativadas após o Permiano com um caráter extensional re-
alçado por falhas normais e pelo eixo de tensão compressi-
onal máxima próximo da vertical. O reconhecimento destas
feições foi prejudicado pela sobreposição de eventos que
provavelmente utilizaram as mesmas estruturas apenas com
movimentações diferenciadas. As rochas da Bacia do Para-
ná do Devoniano ao Permiano, situadas na continuidade da
Zona de Falha da Lancinha no Estado do Paraná, foram afe-
tadas por no mínimo dois grandes eventos rúpteis: um mais
antigo compressional seguido por um mais extensiona!. Es-
tes eventos afetaram as rochas do Sistema Petrolífero Ponta
Grossa - Itararé, provavelmente ocasionando influências na
geometria dos reservatórios e na posição e preenchimento
dos condutos de fluídos.
Financiamento: CTPETRO/ CNPq 463002-008

CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DO SISTEMA "HORST-GRABEN" DE JIBÓIA-
REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

lIJarcio 1. Batista "2; Norberto Morales ' & Maria O. L. Sousa '
lIGCE - UNESP I RIO CLARO, 2ANP-UNESP

A estrutura de Jib6ia localiza-seno DominioNordeste da
Bacia do Paraná, entre os perímetros urbanos dos municípios de
Piracicaba, Tiete, Conchas e Rio das Pedras. Neste trabalho 6
apresentada uma analise estrutural, com vistas a contribuir para
o entendimento geol6gico da região. Esta estrutura esta relacio-
nada a outras semelhantes, denominadas Pitanga, Artemis,
Anhembi e Pau D' Alho. A coluna estratigráfica da área de estu-
do e composta por rochas datadas do Carbonífero ao Cretaceo,
rcpresentadas por arenítos de muito finos a conglomeráticos do
Grupo Itararé, siltitos da Formação Tatuí, folhelhos e calcários
da Fonnação Irati, siltitos e argilitos da Formação Corumbataí,
arenitos das formag6es Piramb6ia e Botucatu e basaltos e intru-
sivas associadas da Fonnação Serra Gera!. O empilhamento es-
tratigrafico tende a ficar mais jovem de sudeste para noroeste.
As estruturas tect6nicas presentes nesta área são representadas
por falhas, dobras abertas e fechadas relacionadas aos falhamen-
tos e acamamentos sedimentares inclinados, geralmente com
baixa inclinação, mas que podem atingir mergulhos de até 75°
nas proximidades das falhas. O sistema principal de falhas do
Alto Estrutural de Jibbia tem dire9ao N40W, configurando um
alto tipo horst, com cerca de 8 km de comprimento e 2 km de
largura, alinhado ao horst do Pau d' Alho. Também foi identifi-
cado um baixo estrutural ao longo deste alinhamento, em forma
de graben, localizado a sudeste do Alto de Jib6ia, com dimen-
soes de 7 km de comprimento e largura que nao ultrapassa I km.
As falhas são de diversas tipologias sendo que aquelas de caster
nOlllialpossuem uma direção principal segundo N40W, sub-ver-
tical a vertical e subordinadamente N70E, com baixo mergulho

para SE. As falhas inversas possuem uma diregao principal N60E,
com mergulhos variados de médio a alto angulo, preferencial-
mente para NW. A direção principal das falhas transcorrentes,
com movimentação dextral, encontradas na area e N45 W, sub-
paralela ao direcionamento principal da estrutura de Jib6ia, e N-
S para as de caster sinistra!. Foram reconhecidas superf1cies de
falhas horizontais a sub-horizontais, desenvolvidas sobre os
pr6prios planos do acamamento. Técnicas de Arthaud (1969) e
dos diedros retos (Angelier & Mechler 1970), para definição de
paleotensores, permitem posicionar o elips6ide de tensao com
eixo principal subvertical, em fungao do predomínio das falhas
normais, com distensão NE-SW e eixo intermediário NW -SE.
Ha fortes indícios de reativagao, apontados tanto pela presença
de diques de diabásio ao longo de fraturas NW-SE, qual1topela
forte influencia nos lineamentos NW -SE. Alem disto, S,}Oreco-
nhecidas falhas normais com orientag6es pr6ximas ao conjunto
de falhas inversas. Tal antagonismo indica mais de uma fase de
desenvolvimento de falhas para a região. A distinção de sua cro-
nologia relativa, no entanto, ainda não foi possível, provavel-
mente por representarem pulsos deformacionais de retomada das
mesmas direções. Os resultados alcançados, quando compara-
dos com a literatura, apresentam sistemas compatíveis com as
direções de distensão associadas aos diques do Lineamento
Guapiara (Delzio,1999),portanto relacionadas ao Mesoz6ico. Sao
coerentes também com os resultados apresentados para o regi-
me neotect6nico, com compressao NW -SE e distensao NE-SW,
(Hasui, 2000), acentuado pelo forte controle da vaisaizem na
area estudada.
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ANÁLISE DEFORMACIONAL DE UM SEGMENTO COLlSIONAL NA REGIÃO DE ITAJUBÁ - MG.

lramaia Furtado Braga* & Hans Dirk Ebert**

* Pós-Graduação em Geociências, IGCEIUNESP (ifbraga@rc.unesp.br)

** DPMIIGCEIUNESP (hdebert@rc.unesp.br)

A região de Itajubá-MG, localizada a sul do Cráton do São
Francisço, corresponde a um segmento da Zona de Sutura de
Alterosa (ZSA), bem caracterizada mais ao norte na região de
Alfenas, onde separa o Bloco São Paulo (ou Nappe Socorro-
Guaxupé) cavalgando o Bloco Brasília (Placa Sanfransciscana).
A ZSA é marcada por anomalias gravimétricas e magnetométri-
cas e pela justaposição de granulitos do Complexo Paraisópolis,
interpretados como crosta inferior da placa cavalgante, alçada
pelos processos colisionais através de zonas de cisalhamento
dúctil, sobre paragnaisses de fácies anfibolito do Grupo Andre-
lândia é: seu embasamento. Estas feições, atribuídas à colisão
Brasília, estão segmentadas e rotacionadas pelo feixe NE-SW
do Cinturão Transcorrente Rio Paraíba do Sul (CTRPS).

Para a melhor compreensão das complexas relações entre a
tectônica tangencial da Colisão Brasília e a tectônica transpres-
siva do CTRPS, bem como dos processos deformacionais que
operam em crosta profunda, como a exposta na região, foram
realizadas análises estruturais e de strain.

As estruturas dúcteis da área revelam dois eventos tectôni-
cos: tangencial (Dn), representado pela foliação regional Sn de
baixo ângulo (< 35°) de mergulho para SW, associada a lineação
frontal/oblíqua com baixo caimento para SW e, transpressivo
(Dn+ 1)"caracterizado pela rotação das estruturas anteriores até
a direçào NE-SW, com a geração de foliação milonítica Sn+ 1
com mé:rgulhos em tomo de 70° para SE e lineações de estira-
mento dlirecionais (caimento < 10°para SW ou NE), localmente
oblíquas a frontais.

A partir de análises pelos métodos de Fry e R/nos planos
XZ e YZ em 25 amostras, foram estimados parâmetros bidi-
mensionais (razão de strain Rs, flutuação e obliqüidade e' do

eixo X) e tridimensionais de forma (K, k) e de intensidade de
distorção (n,d,D,es)' Analisou-se separadamente cristais de quart-
zo e de feldspato, comparando-se seus resultados com o conjun-
to total dos marcadores para a definição dos resultados mais
representativos.

A elipticidade Rs varia entre 1,8 a 5,9 (plano XZ) e 1,2 a 4,1
(YZ) nos cristais de quartzo, e entre 1,2 e 1,7 (plano XZ) e 1,1 a
1,6 (YZ) nos feldspatos. Mesmo apresentando maior capacida-
de de recristalização, os resultados maiores dos marcadores de
quartzo indicam que estes experimentaram maiores deforma-
ções para acomodar as tensões regionais. Em termos de flutua-
ção, observou-se um aumento na iso-orientação dos grãos alon-
gados ou estirados no plano XZ em relação ao YZ. Tanto nos
domínios tangenciais como transcorrentes predominam elipsói-
des oblatos (campo geral do achatamento), com K < I. A defor-
mação longitudinal varia entre +20% e +70% em X, -10% e
+50 % em Y e entre -20% e -50% em Z. Números de vorticida-
de 0,1> WK> 0.65 nos planos XZ e YZ indicam o predomínio do
cisalhamento puro sobre o cisalhamento simples nos dois pIa-
nos. Isto sugere que o peso das massas crustais colididas duran-
te a duplicação crustal superou, pelo menos temporalmente, o
cisalhamento relacionado ao transporte de massas, para a carac-
terização textura I finita das rochas que acomodaram os proces-
sos orogênicos. A baixa segregação entre os resultados das amos-
tras coletadas em domínios tangenciais e transcorrentes sugere
que: a maior parte das últimas corresponde às estruturas mais
antigas rotacionadas (não sofreram forte deformação incremen-
tal devido às zonas de cisalhamento transcorrentes-ZCT) ou que
as ZCT tem caráter fortemente transpressivo, com predomínio
de encurtamento ortogonal a elas.

NÚCLEO BETARA: ESTUDO MICROTECTÔNICO DA DEFORMAÇÃO
DOS METAGRANITÓIDES DO COMPLEXO MEIA LUA, PARANÁ

Luciana Silveira Leal Braga 2; Maria José MesquitaI; Eleonora M. G Vasconcellos.I
IProfessor do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná.
2Graduada em Geologia pela Universidade Federal do Paraná.

o Núcleo Betara está situado a sudoeste da cidade de Rio
Branco do Sul, em terrenos do Pré-Cambriano Paranaense. Este
núcleo pode ser considerado uma '~anela tectônica", pois seu con-
texto geológico difere das rochas adjacentes, pertencentes ao Grupo
Açungui. É subdividido em Formação Betara (topo) e Complexo

Meia Lua (base). A Formação Betara é constituída por uma se-
qüência de rochas clasto-químicas e terrígenas, com metamorfis-
mo fácies xisto verde. O Complexo Meia Lua é descrito por di-
versos autores como formado por para-gnaisses e miea xistos,
porém análises petrográficas preliminares indicaram orto-deriva-
ção para tais rochas, fonte de interesse para a realização deste

trabalho. Foi realizado um levantamento geológico em perfil com
escala 1:20, com descrição das seguintes rochas: metagranitóide,
formado por quartzo, feldspato potássico, plagioclásio (?) e bioti-
ta; milonito, formado principalmente por quartzo, biotita, mica
branca, epidoto, titanita e feldspato potássico; e filonito constitu-
ído essencialmente por biotita, mica branca, titanita e epidoto. A
assembléia mineralógica observada não é adequada ao estudo do
metamorfismo, pois a composição granítica das rochas pretéritas
não formam bons geotermômetros e geobarômetros. No entanto,

os processos que atuaram na rocha durante os eventos de defor-
mação geram microestruturas, que podem fornecer estimativas
das condições de temperatura, tensão, pressão de fluidos e outros.
As principais feições de deformação observadas no metagranitói-
de são: extinção ondulante, subgrãos e novos grãos, macla e per-
tita de deformação no feldspato potássico e grãos de quartzo esti-
rados. No milonito a principal feição é micafish em biotita e mica
branca. No filonito ocorre uma foliação S-C bem pronunciada e
clivagem de crenu1ação. Com base nestas características foram
definidos dois eventos de metamorfismo, denominados M, e M2.
O evento

M"
observado no metagranitóide, é equivalente à fácies

anfibolito, evidenciado pela formação de subgrãos e novos grãos
em feldpasto potássico. Estas feições de alta temperatura podem
ainda indicar uma deformação tectônica contemporânea à intru-
são do corpo associado provavelmente ao Sistema de Cavalga-
mento Açungui. O evento M2, observado em metagranitóide, mi-
lonito e filonito e caracterizado como metamorfismo-hidrotermal
é equivalente à fácies xisto verde. Este evento é marcado pela
transformação do feldspato potássico em mica branca e quartzo; e
plagioclásio em epidoto.
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Os Andes colombianos são compostos por três cadeias de
montanhas denominadas Cordilheiras Oriental, Central e Ociden-
tal, cada uma das quais apresentando uma evolução geológica
particular. A Cordilheira Oriental é constituída por um embasa-
mento pré-cambriano e uma seqüência metassedimentar paleo-
zóica de grau metamórfico muito baixo. A sedimentação iniciou-
se no Devoniano, em uma margem continental passiva, e evoluiu
para ambientes de rifi continental e, posteriormente, para uma
provável bacia de back-arc com magmatismo associado, já no
Terciário. Neste último evento desenvolveu-se também um siste-
ma de foreland associado à orogenia andina. A Cordilheira Oci-
dental compreende diferentes terrenos oceânicos mesozóicos
acrescidos aos terrenos continentais. A Cordilheira Central é re-
presentada por um conjunto de metassedimentos, metavulcâncias
e granitos sin-tectônicos, cujo embasamento registra uma com-
plexa história geológica ocorrida desde o Paleozóico Infelior até
o Triássico Inferior. Sedimentos terciários relacionados predomi-
nantemente ao desenvolvimento de bacias pull-apart recobrem
parcialmente as unidades anteriores.

Os vários eventos tectônicos registrados na Cordilheira Cen-
tral foram interpretados como eventos orogênicos regionais, con-
tudo, muitas incongruências são evidenciadas nos diferentes mo-
delos, sendo ainda necessários estudos detalhados que auxiliem
no estabelecimento da evolução tectônica e do ambiente de for-
mação das diferentes unidades desta cordilheira. Assim, uma me-

lhor comprensão da evolução do embasamento e das supracrus-
tais desta cordilheira é fundamental para a definição da evolução
tectono-metamórfica dos Andes Norte-ocidentais da Colômbia.

No fianco ocidental da Cordilheira Central, nos arredo-

res da cidade de Medellin (Departamento de Antioquia) afioram
metassedimentos, anfibolitos, granada anfibolitos, gnaisses e
granulitos. Os xistos são predominantemente muscovíticos e
quartzosos e possuem granada e, mais raramente, estaurolita e
cianita. Os metabasitos são compostos por homblenda e oligo-
clásio-andesina e, comumente apresentam porfiroblastos de gra-
nada, por vezes muito grossos. As texturas indicam que o pico
ténnico deu-se ao final do desenvolvimento da Sn' Estas paragê-
neses minerais são indicativas de grau metamórfico médio a
baixo, em regime de pressão intermediária. A justaposição das
supracrustais com as rochas de mais alto grau é aparentemente
tectônica. Nas proximidades de intrusões graníticas há aumento
da granulação e cristalização de porfiroblastos grossos de anda-
lusita nos xis tos, parcial ou totalmente substituídos por micas
brancas, indicando colocação dos granitos em níveis crustais
relativamente rasos, com reequilíbrio do metamorfismo de con-
tato em grau baixo. Todas estas unidades mostram-se afetadas
por uma forte foliação metamórfica superposta, geneticamente

relacionada a extensas zonas de cisalhamento, responsáveis pelo
reequilíbrio das paragêneses do metamorfismo regional em grau
mais baixo, com intensa recristalização e estiramento dos mine-
rais. Nos metabasitos a substitução da granada por clorita pode
ser total e há forte epidotização. Os dados estruturais e petrográ-
ficos sugerem a existência de dois blocos tectônicos justapostos
no fianco ocidental da Cordilheira Central, com evoluções me-
tamórficas distintas. Entrtanto, a confirmação desta hipótese re-
quer ainda estudos adicionais que possibilitem o estabelecimen-
to das condições do metamorfismo (P-T-t paths), que estão sen-
do iniciados no momento.
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IPORANGA E APIAí, SP
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Estimativas quantitativas da deformação finita (finite strain)

foram realizadas em metas sedimentos do Supergrupo Açun-
gui, subgrupos Lajeado e Ribeira, na região do Alto e Médio
Vale do Ribeira, SP. Os objetivos foram a obtenção de dados
que contribuissem para avaliar as espessuras originais dos me-
tassedimentos de área, o encurtamento tectônico sofrido, bem
como mapear a orientação dos eixos principais e o tipo de elip-
sóide de deformação. Foram obtidas 14 determinações com-
pletas, incluindo as orientações dos três eixos principais do
elipsóide de deformação (X, Y, Z), bem como as razões entre
os três estiramentos principais. Para cada amostra, foram de-
terminadas as elipses de deformação em três seções não para-
lelas entre si, utilizando-se em geral o método de Fry e, em
uma amostra, os métodos Rf/f, orientação preferencial e mé-
dia harmônica. Foram analisadas as distribuições de grãos de
metarenitos, metassiltitos, seixos de conglomerado e cristais
de rutilo. Para a integração das três seções de medida e dedu-
ção do elipsóide de defonnação empregou-se método gráfico
baseado na identificação das seções circulares. A maioria das
amostras mostrou deformações baixas (2) X/Z> 1,4), duas de-
formações altas (X/Z>5), três muito baixas (X/Z<I,4), e duas

com valores médios (5)X/Z>2). A maior parte dos elipsóides
obtidos aproxima-se do tipo associado à deformação planar
com k= I, três deles são fortemente prolatos (k» I) e um é
fortemente oblato (k«I). Estes resultados confirmam a im-
pressão qualitativa de que as rochas do Subgrupo Lajeado são
de modo geral pouco ou muito pouco deformadas com exce-
ção das proximidades de zonas de cisalhamento, contrastando
com aquelas do Subgrupo Ribeira onde os valores de deforma-
ção são mais altos. A quase totalidade dos eixos Z é coerente
com a presença de um plano de máximo achatamento de dire-
ção NE e mergulho forte para NW, paralelo às direções médias
da xistosidade e clivagem ardosiana dessas rochas. Os eixos X
mostram atitudes com tendência geral NE/SW sub-horizontal,
indicando a importância da tectônica transcorrente na região,
enquanto que três amostras situadas nas proximidades das zo-
nas de cisalhamento Figueira e Agudos Grandes mostram for-
te caimento para NW, sugerindo movimentação inversa ou
obliqüa. A análise de geometria da Zona de Cisalhamento do
Lineamento Ribeira indica um deslocamento destral dúctil do
bloco norte de cerca de 18 km. O deslocamento total inferido
por correlações regionais seria da ordem de 50 km.
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ANÁLISE ESTRUTURAL DA BACIA DO CHACO-PARANÁ
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Um dos grandes desafios que se colocam para a Geo-
logia da América do Sul, certamente repleto de implica-
ções de natureza exploratória, é o do entendimento inte-
grado das bacias do Paraná e do Chaco-Paraná. Conside-
ra-se que reside nessa área uma espessa seção sedimentar
que documenta uma parcela significativa da história evo-
lutiva do paleocontinente Gondwana. As conotações ex-
ploratÓrias de tal estudo integrado vêm à tona pelo fato de
que reservas de gás acabam de ser descobertas na porção
brasikira da bacia.

Hoje em dia, pouco pode ser assegurado em termos com-
parativos entre estas bacias, a não ser em nível de seus traços
gerais. Sabe-se que as bacias do Paraná e Chaco-Paraná apre-
sentam muitos aspectos em comum em termos de registros
estratigráticos, o que deve refletir uma história tectono-sedi-
mental' compartilhada.

Entretanto, aspectos de interesse econômico, tais como
a preSE:nçana Bacia do Chaco-Paraná de importantes paco-
tes de rochas geradoras (Devoniano e Permiano), de rochas
reservatório e de condições favoráveis ao armazenamento
de hidrocarbonetos constituem questões que necessitam ser
respondidas para que se possa efetivamente avaliar o po-

tencial petrolífero da bacia.
Através da correlação de perfis foi possível definir os

elementos diagnósticos que foram utilizados na análise es-
tratigráfica, tais como discordâncias e marcos de inundação
marinha. Estes elementos serviram para uma correlação ade-
quada em nível regional.

A região da Bacia do Chaco-Paraná é notável pela ausên-
cia de afloramentos. As atividades tectônica que podem ser
observadas em sua grande extensão territorial ocorrem em
tempos geológicos diferentes, com as orientações principais
dos marcos tectônicos apresentando-se concordantemente
com aquelas delineadas pelos mapas de isopacas aqui apre-
sentados. Os altos internos da bacia se orientam em direção
NE-SO. A margem ocidental da bacia apresenta linhas de
isopacas orientadas no sentido N-S.

Os resultados obtidos neste trabalho estão apresentados
sob a forma de mapas, onde são apresentadas as isópacas
para o Paleozóico Inferior, Superior e Mesozóico. Foi ela-
borado também o mapa simplificado com os principais al-
tos estruturais. A espessura sedimentar total mostra, em es-
cala regional diferentes depocentros separados por altos tec-
tônicos.

ASPECTOS ESTRUTURAIS DAS ROCHAS AFLORANTES NA REGIÃO DA SERRA DO RABO, CARAJÁS (PA)
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O Sistema Transcorrente Carajás, situado na parte E do
Cráton Amazônico, é representado por lineamentos descon-
tínuos E-W, anastomóticos. Esse sistema apresenta como es-
trutura mais proeminente a Falha Carajás, de idade compre-
endida entre 2.6 e 1.8 Ga (Pinheiro, 1997). O entendimento
da relal;ão geométrica e temporal entre as estruturas com di-
ferentes trends na região tem sido objeto de poucas investi-
gações. A compreensão desse quadro deve trazer importan-
tes contribuições para o reconhecimento e entendimento dos
eventos tectônicos responsáveis pelas ocorrências minerais
na região.

As rochas observadas mostram, de forma resumida, três
estilos deformacionais distintos marcados pela presença de
diferentes tramas planares e lineares: (1) tramas deformacio-
nais geradas sob regime dúctil (milonítico); (2) tramas de-
fonnacionais geradas em regime rúptil (cataclástico); (3) fa-
lhas, fraturas e outras descontinuidades. A trama deformaci-
onal rúptil (NW-SE) é marcada por lineamentos descontínu-
os sobrepostos aos lineamentos regionais E-W relacionados
à trama dúctil. Em detalhe, é caracterizada por uma foliação
cataclástica gerada em regime de fluxo ocasionado por pul-

sos hidroternlais, superposta à foliação milonítica.
Outro estilo deformacional presente, sobretudo nas ro-

chas do Grupo Grão Pará é caracterizado por dobras parasíti-
cas com planos axiais de trend variando entre 800 e 1600Az e
eixo com caimento de 550 para 3250 Az. Essas dobras estão
melhor preservadas e visualizadas nas formações ferríferas
bandadas do Grupo Grão Pará. Nas rochas vulcânicas subor-
dinadas essa deformação pode ser registrada pela presença
de uma foliação fraca, incipiente, pouco importante sob o
ponto de vista regional, do tipo disjuntivo, assemelhando-se
a uma foliação milonítica.

As rochas graníticas (latu sensu) presentes na área são
encontradas em diferentes estados de deformação finita,
sendo por vezes não deformadas e/ou portadoras de defor-
mação primária, ou com defornlação dúctil desenvolvendo
tramas planares e lineares. A trama defonnacional rúptil
apresenta relação direta com a Falha Carajás e deve ter se
formado tardiamente em relação à trama dúctil (após 2.6
Ga e antes de 2.0 Ga). Os depósitos minerais ocorrentes na
área (Alvos 118, Cristalino etc) estão associados a perco la-
ções de fluidos hidrotermais na trama rúptil.
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No Complexo Granítico Três Córregos é bem conhecida a
existência de zonas de cisalhamento e auréolas de metamorfis-
mo de contato em rochas cálcio-silicatadas. Estas feições têm
sua ocorrência restrita às porções mais externas, no extremo sul
do corpo granítico, aflorantes no município de Rio Branco do
Sul, Paraná. O trabalho em apreço descreve as principais carac-
terísticas petrográfieas das rochas formadas em zonas de cisa-
Ihamento c em regiões com metamorfismo térmico. O corpo
intrusivo apresenta uma forma alongada subparalela ao Sistema
de Cisalhamento da Lancinha, NE/SW. As zonas de eisalhamento
que ocorrem, principalmente na porção externa do corpo graní-
tico, também apresentam uma orientação aproximadamente pa-
ralela à estruturação regional. A ocorrência de cristais de felds-
pato estirados com evidências de deformação intracristalina, re-
presentadas por intercrescimento mirmequítico, geminações de
deformação, pertitas de deformação e quartzo com extinção on-
dulante são algumas microestruturas que indicam a atuação de
processos de cisalhamento nestas rochas. Nestas zonas ocorre a
formação de faixas de milonitos e, principalmente, filonitos. Os
milonitos caracterizam-se por porfiroclastos de feldspato potás-
sieo fraturados envoltos por matriz de biotita, museovita, quart-
zo e plagioclásio, além de minerais de alteração hidrotermal,
epidoto e turmalina. As feições de eisalhamento são definidas
por sombra de pressão nos porfiroclastos, redução de tamanho
de grão e formação de mica branca tipo jish. Os filonitos são
marcados por extensas faixas de mica branca, biotita e quartzo.
A orientação e estiramento destes minerais definem uma folia-

ção filonítica. Ocorrem também, com menos freqüência, bandas
com foliação de eisalhamento (par S-C). Outras estruturas de
deformação observadas em campo são estruturas em flor positi-
va e veios quartzo-feldspáticos dobrados c eisalhados nos milo-
nitos. As microestruturas fonnadas no granitóide, como subgrãos
c novos grãos em feldspato, geradas em alta temperatura; o alon-
gamento do corpo intrusivo segundo o sistema de cisalhamento
regional, bem como as estruturas em flor positiva indicam uma
defonnação tectônica contemporânea à intrusão do corpo asso-
ciada ao Sistema de Cisalhamento Transpressivo da Lancinha.
As feições de metamorfismo de contato, presentes na área de
estudo, ocorrem na forma de contato intrusivo entre o plúton
granítico e rochas cálcio-silicatadas e também na fonna de en-
claves destas rochas, englobadas no processo de intrusão. A aná-
lise petrográfica das rochas de metamorfismo de contato, reve-
lou que o processo se difundiu em condições de temperatura
moderada a alta. As fácies de metamorfismo de contato descri-
tas são: fáeies homblenda homfels e piroxênio homfels. A por-
ção analisada não revelou auréolas distintas de metamorfismo
de contato, por se tratar de um processo local, condicionado por
um enclave de rocha eneaixante. Um processo de alteração hi-
drotermal posteríor também é evidenciado. Esta feição é obser-
vada em cristais de feldspato potássico e plagioclásio com tex-
tura poiquilítica, produzida pela cristalização de epidoto e clori-
ta, principalmente no interior dos cristais. Recomenda-se um
estudo de geologia econômica, pois o granito pode conter depó-
sitos do tipo escamito.

A ESPECTROSCOPIA RAMAN NA CARACTERIZAÇÃO DE BANDAS DE DEFORMAÇÃO DA FORMAÇÃO
SERRARIA -BACIA SERGIPE-ALAGOAS-SE

'Fernando Santos Correa, 2Dailto Silva e 3Chang Hung Kíang
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Na Formação Serraria, Neojurrásico da Bacia Sergipe-Ala-
goas, ocorrem estruturas defonnacionais em escala de aflora-
mento conhecidas como bandas de deformação, as quais apre-
sentam espessuras milimétricas até 3em. Sua continuidade late-
ral e em profundidade está ligada diretamente à espessura da
banda, e ao contexto estrutural a qual faz parte. Normalmente
em uma zona de cisalhamento ocorrem várias bandas de defor-
mação, conhecidas como zonas de bandas de deformação, que
podem atingir até 2m de espessura. Com o aumento da deforma-
ção, os planos de deslizamento, que consistem na união de vári-
as bandas de defonnação em um único plano, surgem com as-
pecto de rocha cataclástica, atingindo espessuras de até 2,5m
em afloramento.O processo de geração das bandas de deforma-
ção inicia-se a partir do fraturamento da rocha ao longo de pia-
nos determinados pela orientação de esforços disteneionais, au-
xiliado pelo aumento progressivo da pressão de poros. A contí-
nua aplicação de esforços provoca movimentação nos planos de
fratura, formando as bandas de deformação com dilatação, res-
ponsável pelo aumento da poros idade e permeabilidade da ro-
cha e favorecendo a percolação de fluídos na mesma. Com o
aumento da porosidade a queda na pressão de poros é maior,
fazendo com que haja o colapso de poros e a fragmentação de
grãos, gerando as bandas de deformação com catáclase, respon-

sável pelo decréscimo de 3 a 4 ordens de magnitude da permea-
bilidade e de até 1 ordem de magnitude da poros idade em rela-
ção à rocha sem defonnação. Com a intensa deformação impos-
ta à rocha, os grãos são extremamente pulverizados, fazendo
com que a identificação dos mesmos seja dificil e duvidosa, pois
os grãos observados nos eixos das bandas de deformaç:ão, em
lâminas delgada, são muito semelhantes aos cimentos silicosos.
Para tanto, aplicou-se a ferramenta de espectroscopia Raman
para a identificação do tipo dos micro-grãos nos eixos das mi-
croestruturas, a fim de confirmar a gênese das bandas de defor-
mação descrita anteriormente. A vantagem da espectroscopia
Raman deve-se aos preparos especiais de amostras sen:m des-
necessários, podendo ser utilizadas as próprias lâminas delga-
das, além da facilidade e rapidez na aquisição dos espectros. Na
espectroscopia Raman, a amostra é submetida a uma radiação
monocromática (faser), onde de maneira indireta observa-se os
espech'os vibracionais da rede cristalina, transferindo para a ban-
da visível, o espalhamento inelástico de uma radiação eletro-
magnética monocromática que interage com as moléculas. As
freqüências vibracionais são determinadas pelas diferenças en-
tre as freqüências das radiações espalhadas e a da radiação inci-
dente (faser) com as moléculas, e estas diferenças são caracte-
risticas de cada material. Para as análises das bandas de defor-
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mação D3ramutilizadas duas lâminas delgadas, sendo que nes-
tas, foram analisados 10 pontos distribuídos nos eixos das ban-
das de deformação. Assim, foram selecionados pontos onde pre-
ponderasse à dúvida entre sílica amorfa ou grãos de quartzo co-
minuídos. O resultado das dos espectros obtidos demonstrou em
todas amostras ser claramente o quartzo, pois estão presentes
todas as vibrações do mineral, ou seja, não aparece nenbuma
outra fonua relativa à outra estrutura, muito menos, uma banda

larga na região de 430 cm,l, que seria típico da estrutura amorfa
da sílica. O pico do quartzo em todas as amostras demonstra que
a interpretação da origem dos micro-grãos das bandas de defor-
mação pode ser comprovada através da ausência de sílica amor-
fa no interior das bandas de deformação, evidenciando que os
grãos analisados são provindos de uma intensa fragmentação
dos grãos da rocha sedimentar durante o evento de falhamento
da mesma.

o REGISTRO DA DEFORMAÇÃO MESOZÓICA RELACIONADA À ABERTURA DA MARGEM EQUATORIAL
ATLÂNTICA NO LITORAL DO ESTADO DO CEARÁ (NE DO BRASIL): EVIDÊNCIAS A PARTIR DA ANÁLISE DE

IMAGENS ORBITAIS E DE AFLORAMENTOS
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Os estudos realizados, que versam sobre o mecanismo de rom-
pimento da Margem Equatorial Atlântica (MEA) no Brasil, estão
baseados principalmente em interpretações de dados sísmicos
obtidos nas porções submersas das bacias, ao longo da platafor-
ma continental. As interpretações mais recentes advogam de uma
evolução tectônica da MEA baseada na instalação de riftes oblí-
quos e zonas transformantes ao longo das margens equatoriais
dos continentes Sul-Americano e Afiicano, durante a transição
BarremianolAptiano. A partir da investigação utilizando imagens
orbitais e de afloramentos localizados ao longo da margem conti-
nental da Bacia do Ceará (NE do Brasil), o presente estudo tem
por meta investigar o registro (estilo e cinemática), no continente,
da defonnação impressa pelo quebramento da MEA.

O tratamento de imagens orbitais Landsat 5-TM e Landsat
7-ETM+, utilizando a técnica de sombreamento de imagens di-
gitais para realce de estruturas lineares, evidenciando diversos
lineamentos com direção geral E-W e WNW, entre Acaraú e
Fortaleza. Além disto, evidências indiretas da presença destas
estruturas também podem ser observadas a partir do escalona-
mento da linha de costa neste mesmo setor, caracterizado por
segmentos de direção principal NW e E-W. Particularmente nas
proximidades da cidade de Fortaleza, a presença de um linea-

mento de grande porte, constituído por segmentos que se ali-
nham por cerca de 100 km de extensão e que possivelmente se
relaciona ao graben da Bacia de Jacaúna, em offshore, compõe
a estrutura mais conspícua nas imagens de satélite.

Em campo, duas áreas principais merecem um maior destaque:
na região de Jericoacoara, os quartzitos exibem fraturas orientadas
nas direções NW a WNW, incluindo de juntas de distensão e falhas
normais subordinadas, fTeqüentemente em escalonamento dextral
em relação a falhas e fraturas com direção aproximadamente E- W,
tipo P e R; as juntas de distensão exibem preenchimentos de baixa
temperatura (calcedônia e óxidoslhidróxidos de ferro), análogos
àqueles presentes em estruturas neógenas no Rio Grande do Norte.
Ao sul de Fortaleza, afloramentos de augen gnaisses e ortognaisses
bandados mostram um fraturamento principal de alto ângulo e dire-
ção E-W, exibindo estrias sub-horizontais e preenchido por óxidos!
hidróxidos de ferro, como também observado em Jericoacoara.

Os dados obtidos permitem caracterizar a atuação de uma tec-
tônica transcorrente de direção E-W e cinemática dextral no conti-
nente, próximo ao litoral cearense. Tal estruturação se coaduna per-
feitamente com aquela que seria esperada durante a abertura do
Oceano Atlântico Equatorial, no contexto transcorrente/transforman-
te dextral que tipifica a MEA.

A INTERAÇÃO DE EVENTOS TECTÔNICOS DISTINTOS E SEU PAPEL NA MORFOLOGIA DO RELEVO DA

REGIÃO DA BAíA DA ILHA GRANDE, LITORAL SUL DO RJ.

Luiz Guilherme do Eirado, Manollo Barros, Maitê de Medeiros, Sabrina Bezerra, André Montalvão, Ilson Rubim e Monica Heilbron
TEKTOS - Grupo de Pesquisa em Geotectônica / Faculdade de Geologia / UERJ (eirado@uerj,br)

A Baía da Ilha Grande (BIG), situa-se no domínio da ver-
tente sul da Serra do Mar, estando inserida no limite entre dois
terrenos tectônicos distintos da Faixa Ribeira Central, desen-
volvida na Orogênese Brasiliana (650-480 Ma). O Terreno Oci-
dental, margem retrabalhada da Placa São Franscisco, é repre-
sentado na BIG pelos metassedimentos (paragnaisses, quartzi-
tos e calcissilicáticas) do Domínio Tectônico Juiz de Fora (DJF).
Em contraste, o Terreno Oriental é constituído por ortognaisses
do Arco Magmático Rio Negro (AMRN) e diversos granitóides
sin a pós-colisionais. Na porção norte da área, aflora um seg-
mento da Klippe Paraíba do Sul (KPS), domínio tectônico so-
breposto ao DJF, composto por ortognaisses do embasamento e
metas sedimentos ricos em rochas carbonáticas. A deformação
principal gerou uma foliação penetrativa, com mergulhos mo-
derados a íngremes para NW, lineação de estiramento e dobras
apertadas. A sutura entre os Terrenos Ocidental e Oriental é uma
descontinuidade definida por uma faixa milonítica de alto ângu-
lo, denominada Central Tectonic Boundary (CTB), desenvolvi-
da no ápice colisional. Constatou-se que o AMRN está em posi-
ção invertida, encontrando-se por baixo dos metas sedimentos

do DTJF e que granitos pós-colisionais cortam o CTB, intrudin-
do os Terrenos Oriental e Ocidental.

A reativação tectônica extensional mesozóica e cenozóica,
iniciada na quebra do Gondwana e abertura do Atlântico, é ca-
racterizada pelo magmatismo básico e um sistema de falhas e
fraturas subverticais. Os diques básicos orientam-se, geralmen-
te, na direção N40--60E, condicionados pela foliação pré-exis-
tente do embasamento, e subordinadamente, nas direções NNE
e N20--40W. Falhas preenchidas por brechas silicificadas, de alto
ângulo e direção NE, ocorrem, principalmente, na Ilha Grande.
O padrão da rede de fraturas possui influência dos domínios da
Faixa Ribeira, bem como relação geométrica com os diques. No
Terreno Oriental, porção costeira da BIG, predomina o set de
fraturas N40-70E, mais freqüente na parte leste, associado às
falhas acima. Ocorrem também fraturas N30-70W e N-S, mais
expressivas na parte centro-oeste da BIG. O Terreno Ocidental
possui um padrão de fraturas NE e NNW, similar ao anterior,
mas com aumento da freqüência entre N ID-50W. Já na KPS, no
planalto da Bocaina, o set fraturas N3D-70W predomina ampla-
mente sobre os sets N4D-70E e N-S.
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A BIG revela três grandes compartimentos geomorfológi-
cos: a) escarpas íngremes da Serra do Mar e da Ilha Grande; b)
planalto da Bocaina, uma suposta paleosuperficie de erosão; c)
planícies costeiras flúvio-marinhas. As formas do relevo, desta-
cando a orientação da rede de drenagem e da linha de costa, são
condicionadas pelo padrão estrutural, resultante da interação dos
eventos tectônicos brasiliano e fanerozóicos. Os canais fluviais
possucm direção NW, N-S e NE, guiados, respectivamente, pe-
las fraturas, diques/fraturas e foliação/diques/falhas. O controle
estrutural na expansão dos canais à remontante é percebido ain-
da pelas capturas das drenagens NE do planalto, pelos os canais

N-NW da escarpa. A orientação preferencial da costa é NE, se-
guindo o CTB e a foliação, além de segmentos NNE, orientados
pelos diques e fraturas. Ocorrem reentrâncias na costa da BIG
sobre os metassedimentos do DJF, litotipos menos resistêntes à
erosão, enquanto os pontões que estrangulam as enseadas são
compostos por rochas do Terreno Oriental. De forma geral, os
contornos da costa e do limite escarpa-planalto se assemelham,
revelando o papellito-estrutural na configuração dos níveis de
base e na evolução das vertentes da Serra do Mar, cujo recuo,
através de movimentos de massa e incisão fluvial, vem destru-
indo o planalto da Bocaina.

o SINCLlNAL OURO FINO REVISITADO: QUADRILÁTERO FERRíFERO, MINAS GERAIS.

Antônio Sérgio Ponzo Franco J& Issamu Endo 2

lMinas da Serra Geral, msgap@cvrd.com.br
2Departamento de Geologia da Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, issamu@degeo.ufop.br

O Sinclinal Ouro Fino é uma estrutura de dimensões aproxi-
madas de 8x5 Krn com o eixo maior orientado segundo a dire-
ção N-S. Ele é interpretado como o resultado da superposição
de sucessivos processos de dobramento e falhamento. Dois mo-
delos estruturais destacam-se para a evolução tectônica desse
sinclinal. Para Ladeira e Viveiros (1984) o Sinclinal Ouro Fino
resulta do primeiro evento de dobramento que afetou o Super-
grupo Minas, tendo gerado as primeiras dobras com eixos E-W
e clivagem penetrativa associada. A vergência desta fase de do-
bramento é para norte. Já Fonseca (1990) interpreta a origem do
Sinclinal Ouro Fino como resultado de esforços compressivos
dirigidos de E para W. O eixo teria orientação submeridiana e
vergência para oeste tal como foi apresentado por Dorr (1969).
Este último é o modelo amplamente aceito.

A análise estrutural conduzida no Sinclinal Ouro Fino per-
mitiu a caracterização de quatro famílias distintas de estruturas.
A primeira família caracteriza-se por dobramentos apertados e
recumbentes com charneiras apresentando caimento suave para
ESE tendo gerado uma xistosidade plano-axial e lineação de in-
tersecção paralela a lineação mineral. É uma lineação mineral
do tipo "b". A mineralização ferrífera está fortemente condicio-
nada pelas estruturas desta fase. A segunda família de estruturas
é caracterizada por dobras abertas a fechadas com eixos subho-
rizontais orientados em posição submeridiana associada à lapa

da Falha das Flechas. As dobras apresentam clivagens plano-
axiais. O transporte tectônico e a vergência são de leste para
oeste. As demais famílias estão representadas por dobramentos
suaves e erenulações com direções axiais E-W e N-S.

Em escala sub-regional, a estrutura de Ouro Fino é caracteri-
zada como uma dobra que tem em seu núcleo, nesta ordem, as
unidades intermediárias e basais do Supergrupo Minas (Paleo-
proterozóico/Neo-Arqueano) e envolvida pela seqüência metape-
lítica do Supergrupo Rio das Velhas (Arqueano). O fechamento
dobra (zona periclinal) se dá no setor meridional da estrutura sen-
do corroborado pelas relações de acamamento e xistosidade e pelas
dobras subsidiárias em padrão "S" e em "Z", respectivamente,
nos flancos oeste e leste. Essas relações permitem redefinir a es-
trutura de Ouro Fino como uma dobra sinclinorial, de eixo WNW-
ESE subhorizontal, antifórmico e recumbente.É uma dobra da
segunda geração do evento Minas com vergência para sul.
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ANÁLISE MICROESTRUTURAL DE UM CORPO SILlCICLÁSTICO
LOCALIZADO A NORDESTE DE SANTANA DO ACARAÚ-CE.
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A área estudada encontra-se situada na região noroeste do esta-
do do Ceará, mais precisamente a nordeste do município de Santa-
na do Acaraú, que esta localizado a cerca de 255 Km de Fortaleza e
aproximadamente 35 Km a nordeste da cidade de Sobral.

O alvo deste trabalho é um corpo arenítico/conglomerático, per-
tencente a Formação Serra Grande, da Bacia do Maranhão, limitado
por falhas que possuem um trend NE e no extremo norte por falhas
de orientação aproximada ENE. Estas falhas são interpretadas como
o resultado de uma reativação de falhas antigas (pré-cambrianas) im-
pressas no embasamento. Sob a ação desta reativação, a estratifica-
ção (So) das rochas areníticas/conglomeráticas foram basculadas,
apresentando ângulos de até 75°, ao contrário dos setores mais afasta-
dos, das falhas, que possuem posicionamento sub-a horizontal (00-
15°). Fraturas de cisalhamento dextraislsinistrais são mapeadas na
escala de afloramento e relacionadas a macroestruturação da área.

Na escala microscópica o evento cataclástico é evidenciado por
fraturas transgranular, intergranular, etc. Bandas cataclásticas po-
dem aparecer denotando a concentração localizada do strain. O fra-
turamcnto principal apresenta-se disposto, preferencialmente, na

direção nordeste, sendo este o mais extenso.
A cinemática do fraturamento é caracterizada por aberturas

do tipo pull apart e arranjos em dominó de cristais maiores afe-
tados por estes fraturamentos. O caráter dextrallsinistral encon-
trado coaduna-se com o padrào conjugado, mapeados na escala
de afloramento.

Em muitos casos apresentam-se preenchidas ora por óxido
de ferro ora por material carbonático, sendo possível em alguns
casos observar cristais de calcita bem desenvolvidos no interior
das mesmas.

Os resultados ora apresentados são preliminares. A continua-
ção da pesquisa visa melhorar o conhecimento sobre o mecanismo
de geração das estruturas frágeis e sua relação temporal com a sedi-
mentação/cimento etc. Estudos nas escalas macro e microscópica
da densidade de fraturas visa dar subsídios para trabalhos futuros
sobre a permeabilidade secundária nessas rochas.

Um possível paralelo com rochas da Bacia do Ceará, atra-
vés de estudos dos testemunhos é visualizado como a continui-
dade da pesquisa.
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elena@argo,com.br ; elena@tecnonet.it

The Amazon alluvial floodplain in Brazil consists of a
4,000 kilometers long strip from the borders of Peru and
Colombia to the Atlantic Oceano It has a surface area of
about 50,000 square kilometers. Besides being confined to
the principal axes of the Amazon Hydrographic System
(Ama20n River), it shows some evidence of expressive ne-
otectonic movements accompanying the violent hydrody-
namic processes ofthe Amazon River. Previous studies sub-
divided the Amazon floodplain into blocks submitted to lif-
ting, tilting and subsidence processes to justify the diffe-

rent units of geomorphological features on this plain. A new
interpretation of the features -obtained by remote sensors
and compared with patterns of transcurrent faults, and in

the second phase by analyses and studies in the field -makes
possible an elegant and rapid visualization of the fluvial
physiography how the response to the regional strain and
your Holocenic dynamic evolution (Shear - Marajoara
Transpression). Four patterns of transcurrent faults were
defined: anastomosing, oblique, en échelon and left step-
pingo Each of these four patterns originates different geo-
morphological features occurring in the entire configurati-
on of the floodplain. In every space controlled by one pat-
tem other features that are characteristic of former proces-
ses and phases, are found. Rotation features are also found
which represent a common aspect of the evolution of the
deformation due to transcurrent movements.

GEOMORFOLOGIA TECTÔNICA DA MICROBACIA DO PURAQUEQUARA,
CIDADE DE MANAUS - ESTADO DO AMAZONAS.

H. Igreja; M R. Fortes
Universidade do Amazonas, Manaus, Brasil; higreja@fua.br

Estudos geográficos e geológicos foram desenvolvidos
na Microbacia do Rio Puraquequara - limite leste da Cida-
de de Manaus, com a finalidade de contribuir para soluções
dos problemas ambientais e fornecer diretrizes para o pla-
nejamcntourbanístico desta área de expansão da Cidade de
Manaus. Após a constatação de que o atual processo de ocu-
pação e expansão urbana tende a atingir os igarapés da Ba-
cia do Rio Puraquequara, à princípio os da margem direita,
este trabalho teve como objetivo principal elaborar um di-
agnóstico morfodinâmico com base na geomorfologia e ne-
otectônica (parte de uma Tese de Mestrado). Foram utiliza-
das imagens de satélite, cartas planialtimétricas, e efetua-
dos estudos de campo. Após as análises morfoestruturais
da redt: de drenagem Puraquequara atingiu-se as seguintes
conclusões: a) A rede de drenagem da Bacia do Puraque-
quara apresenta um padrão paralelo-dendrítico e está con-
trolada por falhas geológicas; b) Na bacia existem três ecos-
sistemas: Terra-firme, várzea e igapó, neotectonicamente
controlados; c) O Ecossistema Terra-firme é um meio mor-
fodinâmico urbanisticamente estável (áreas preservadas) e
instávd - área mais urbanizada, com problemas de desma-

tamento, assoreamento e erosão; d) O Ecossistema Várzea

- Foz do Puraquequara --é fortemente instável do ponto de
vista morfodinâmico e apresenta um complexo controle es-
trutural por falhas transcorrentes curvas: contato várzea/iga-
pó (transicional e brusco), confirmando a movimentação

[~ctônica; e) O Ecossistema Igapó também é um ambiente
fortemente instável, compreendendo as faixa-S-1:onfinadas
entre blocos neotectônicos e onde o contato igapó/terra-fir-
me é brusco, evidenciando a delimitação por falhas geoló-
gicas neotectônicas. t) A área da bacia hidrográfica apre-

I,

senta dois compartimentos de relevo: o planalto tectônico
(ocupa a maior extensão) e a planície de acumulação aluvi-
aI, ambas com forte componente de origem tectônica; g) O
Planalto resulta de soerguimento e abatimento de blocos
neotectônicos da Formação Alter do Chão (Cretáceo), en-
quanto a planície corresponde a área de sedimentação qua-
ternária; e apresenta também controle neoestrutural; h) Exis-
tem três superficies de erosão na área pesquisada, submeti-
das a neotectônica, as quais foram correlacionadas aos três
pulsos neotectônicos caracterizados em estudos anteriores:
Tapajônico, Manauara e Marajoara (atual); i) Tanto as ma-
croformas como as microformas do relevo estão controla-
das pela tectônica, que se revela em diferentes altitudes e
atitudes; j) A geomorfologia se caracteriza por topos pia-
nos convexo-fechado a convexo-aberto, vertentes planas,
inclinadas, convexas-côncavas e ravinadas - os vales são
profundos e assimétricos, no domínio meridional aparecem
os bancos de areia recurvados, estreitos e muito longos: os
processos erosivos obedecem as direções dos traços das fa-
lhas; I) O Sistema Neotectônico Transcorrente Destral
Amazônico gerou a Bacia do Rio Puraquequara existindo o
predomínio das direções neoestruturais NE-SW, NW-SE e
E-W; m) O Uso e Ocupação do solo obedece as caracterís-
ticas neotectônicas locais, apresentando: áreas agrícolas,
ocupação densa, áreas desmatadas, vegetação secundária,
sítios de lazer e balneários; n) Nos bairros a ocupação de
vertentes e fundo de vales é comum, existindo pouco res-
peito às leis, inclusive as ambientais; o) Recomenda-se a
preservaçãodps manaciais, margens dos igarapés, e princi-
palmente, o Baixo Curso do Rio Puraquequara, pois este
tende ao assoreamento e à alta concentração de poluentes.
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EVIDÊNCIAS DE TRANSPRESSÃO REGISTRADAS EM UM CORPO GRANíTICO SINTECTÔNICO: EXEMPLO

DO COMPLEXO GRANíTICO ESTRELA, CARAJÁS - PA.

Fabrízio Dias Lima *, Roberto Vizeu Lima Pinheiro*, Junny Kyley Mastop de Oliveira * e Welka Kelly Sodré de Morais *
*GES - Grupo de Geologia Estrutural, UFPA-CG, jabrizio@ufpa.br

o Cinturão Itacaiúnas, situado na borda leste do Escudo
Brasil Central, possui dois sub-domínios tectônicos: (1) Siste-
ma Transcorrente Cinzento e o (2) Sistema Transcorrente Cara-
jás. A Falha Carajás representa uma das mais expressivas fei-
ções tectônicas presente neste sistema, cortando-o obliquamen-
te na direção WNW-ESE, e deformam rochas supracrustais ar-
queanas aflorantes no seu interior. Dentre as unidades rochosas
mais intensamente afetadas pela Falha Carajás destacam-se as
vulcânicas e formações ferríferas do Grupo Grão Pará (ca.2.7
Ga) e as rochas sedimentares da Formação Águas Claras (2.7Ga-
2.6Ga). Intrudidos nas rochas do embasamento e supracrustais
ocorrem na região diversos corpos graníticos de idade arqueana
(2.74 - 2.76 Ga) associados a um importante evento de granito-
gênese regional arqueano durante um episódio de transpressão
destral regional. O Complexo Granítico Estrela se destaca entre
estes corpos sintectônicos (2.73 Ga).

O Complexo Granítico Estrela é um dos mais importantes
granitóides arqueanos aflorantes na região a norte da Serra do
Rabo. Consiste de três plútons sintectônicos do tipo-A, intrudi-
dos no Complexo Xingu e Supergrupo Itacaiúnas, desenvolven-
do uma auréola de metarmorfismo de contato de aproximada-
mente 1-2 Km. Em trabalhos anteriores foi ressaltado que os
elementos estruturais refletiriam uma deformação progressiva
com temperatura decrescente. Foi descrita uma foliação primá-
ria magmática (So)em resposta aos esforços de colocação. Uma
segunda foliação magmática (S,) com direção geral E-W estaria
relacionado a esforços regionais coaxiais de direção N-S, além
de outra foliação (S'm)' do tipo milonítica a ultramilonítica.

Neste trabalho são descritos afloramentos situados na por-
ção norte do corpo do Complexo Granítico Estrela, onde as ro-
chas registram a presença de uma foliação primária magmática
(So)' representada por bandas composicionais (acamadamento),
que se encontram deformadas, gerando dobras métricas" suaves,
abertas em arranjos parasíticos, com caimentos suaves para SW,
com o desenvolvimento de uma foliação secundária (S) plano-
axial às dobras. Essa foliação S. é espaçada, disjuntiva e suave.
Discordante às dobras há bandas e zonas de cisalhamento de
direção NE transpondo a foliação So' com cinemática sinistral e
trama planardúctil-rúptil (S2)marcada por uma foliação de trans-
posição subvertical variando de 70°!NW e SE. Deformando as
tramas dúcteis-rúpteis, observam-se feições decorrentes de um
evento rúptil tardio, marcado por ftaturas e falhas subverticais
com direções NE e NW e cinemática normal, indicando a eleva-
ção dos blocos SW e SE respectivamente.

A foliação Soestá relacionada com a trama magmática primá-
ria desenvolvida durante os esforços de colocação do corpo gra-
nítico. Essa trama foi deformada progressivamente levando ao
desenvolvimento de dobras, da foliação SI e de bandas e zonas de
cisalhamento (trama S2).As relações geométricas, cinenláticas e
espaciais entre as estruturas descritas mostram-se consistentes com
a presença de um regime deformacional transpressivo destral, com
o tensor resultante de compressão máximo regional disposto obli-
quamente, na direção NW-SE, durante a cristalização deste cor-
po, em particular. As ti-aturas e falhas normais de direç,ãoNE e
NW observadas refletem um evento deformacional rúptil tardio,
provavelmente de idade mesoproterozóica.

ATRIBUTOS ESTRUTURAIS DO MINÉRIO DE FERRO GRANULADO DA MINA DE CASA DE PEDRA,
CONGONHAS-MG, E SUA RESPOSTA NO PROCESSO DE REDUÇÃO EM ALTO-FORNO

Barbara Trzaskos-Lipskj1; Fernando Flecha Alkmim1; Guilherme Zavaglia
lPÓS Graduação em Geologia Estrutural- UFOP; btrzaskos@bol.com.br

lDepartamento de Geologia - Universidade Federal de Ouro Preto

A avaliação da qualidade dos minérios de ferro utilizados
em alto-fornos é de fundamental importância para o controle
operacional e otimização dos processos metalúrgicos. A abor-
dagem utilizada, neste estudo de caracterização tecnológica,
foi a da geologia estrutural, onde, em primeiro lugar, procu-
rou-se descrever as estruturas deformacionais presentes nos
corpos de minérios de ferro da Mina de Casa de Pedra, situada
no extremo sudoeste do Quadrilátero Ferrífero, para, a seguir,
investigar de que maneira tais feições controlam as proprieda-
des intrínsecas dos minérios, como composição mineralógica,
texturas e microestruturas. A interpretação dos dados estrutu-
rais levantados evidenciou que as duas frentes de lavra da Mina
de Casa de Pedra, denominadas de Corpo Oeste e Corpo Prin-
cipal, apresentam diferentes controles estruturais, onde o pri-
meiro é constituído por tectonitos do tipo S e o segundo por
tectonitos do tipo L. Conhecidas as estruturas tectônicas domi-
nantes, foi realizada a coleta de cem (100) amostras dos prin-
cipais tipos de minérios, procurando cobrir os vários domínios
estruturais caracterizados. A descrição petrográfica detalhada
foi realizada na faixa granulométrica correspondente ao gra-
nulado (lump ore), que corresponde a parte da carga metálica
que é utilizada nos alto-fornos da Companhia Siderúrgica Na-

cional (CSN). Foi possível concluir que as grandes estruturas
deformacionais influenciam diretamente nos atributos intrin-
secos dos minérios. Assim, minérios provenientes do Corpo
Oeste apresentam a granulometria de suas fases óxido mais
grossas, textura lepidoblástica, distribuição heterogênea da
poros idade e são predominantemente constituídos por hemati-
ta especular, hematita granular e goethita. Já o Corpo Principal
possui minérios com textura granoblástica, distribuição homo-
gênea da porosidade e são constituídos predominantemente por
hematita granular, martita e magnetita. Comparando-se o re-
sultado dos testes metalúrgicos: Crepitação, RDI, Índice de
Abrasão e Índice de Tamboramento, com os resultados do es-
tudo petrográfico, foi possível concluir que os atributos dos
minérios, como era de se esperar, influenciam diretamente no
seu comportamento metalúrgico. Desta forma, notou-se que
minérios com textura granoblástiea, granulometria fina, poro-
sidade alta, baixas porcentagens de magnetita/goethita/limo-
nita e provenientes de zonas de chame ira apresentam o melhor
desempenho metalúrgico no processo de redução em alto-for-
no.

Financiamento CNPq e Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN)
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ASPECTOS DA TECTÔNICA RÚPTIL DAS ROCHAS DO GRUPO ITARARÉ . BACIA DO PARANÁ
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Os estudos realizados têm como foco principal a compre-
ensão das estruturas rúpteis observadas nas rochas do Grupo
Itararé, Bacia do Paraná, com o objetivo de caracterizar o
grau, o tipo de deformação e a evolução cinemática das es-
truturas, além de definir os modelos estruturais controlado-
res da rlligração e retenção de hidrocarbonetos em potenciais
reservatórios fraturados na Bacia do Paraná. A área objeto
desse estudo localiza-se no Estado do Paraná, na borda leste
da Bacia do Paraná, e engloba afloramentos geológicos do
Sistema Petrolífero Ponta Grossa-Itararé, onde recentemente
foram descobertas acumulações de hidrocarbonetos e aumento
do potencial gaseífero. Inicialmente foram selecionadas três
sub-áreas na faixa de afloramentos do Grupo Itararé, nas quais
foram realizados estudos de maior detalhe: na região dos are-

nitos Vila Velha, Ponta Grossa - PR, na região dos arenitos
Lapa - PR e na região de Telêmaco Borba - PR. A metodolo-
gia utilizada envolveu o traçado de lineamentos e falhas em
escala regional, através da análise de imagens de satélite Lan-
dsat 7-ETM, Modelos Digitais do Terreno (MDTs) e fotogra-
fias aéreas em escala 1:25.000. Além disso, foram determi-
nados os aspectos petrogenéticos, petrofisicos e hidrodinâ-
micos das rochas do Grupo Itararé, em macro e micro esca-
las, através da análise de afloramentos e lâminas petrográfi-
caso Durante a etapa de campo foram identificadas feições
estruturais controladoras de fluxo, ou seja, as estruturas ob-
servadas foram classificadas como condutos ou barreiras hi-
drodinâmicas.

Financiamento CTPETRO/FINEPIPETROBRÁS/CAPES

CONTROLE TECTÔNICO DO EMPLACEMENT DOS
KIMBERLlTOS NA PROVINCIA COROMANDEL-CANASTRA, MG

Daniel A.B.Pasin'. F.R.M. Pires', L.A .Moreira2,
UFRJ (Federal University 01 Rio de Janeiro), Departamento de Geologia, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ, Brazil, 21949-

900. (dpas in@ig.com.br,fipires@geologia.ufij.br)
2Dailance Mineração, Patrocínio, Minas Gerais, Brazil.

No sudoeste de Minas Gerais notamos alinhamentos estru-
turais ao longo dos quais os corpos kimberlíticos encontram-se
aparentl:mente alojados. Estes alinhamentos seguem direções
próprias, bem como direções subparalelas a proeminentes zonas
de cisalhamento e conjuntos de falhas na crosta com azimute
125. Suspeita-se que algumas dessas zonas tenham sido reativa-
das durante o processo distensivo mesozóico e aproveitadas pelo
material kimberlítico e demais intrusivas. São importantes os
inúmeros e espessos diques de diabásio que igualmente seguem
essa direção. Essas estruturas que se desenvolvem por pelo me-
nos centenas de quilômetros de extensão são detectadas por meio
de levantamentos aeromagnetométricos e aerocintilométricos,
podendo ser observadas em imagens de satélite, radar e até em
fotografias aéreas em escalas convencionais.

Detenninados mapas geológicos da região mostram alguns

desses diques básicos alinhados segundo essa direção. Tanto os
diques básicos quanto os kimberlitos produzem anomalias mag-
néticas, com elevados valores em gammas, com as curvas de
isoanomalias orientadas segundo a direção NE. O conteúdo acen-
tuado de magnetita dessas rochas é a provável razão das anoma-
lias. As anomalias aerocintilométricas são mais acentuadas so-
bre os complexos carbonatíticos, devido aos conteúdos em mi-
nerais radioativos contrastantes maior que as rochas do Emba-
samento, metasedimentos e sedimentos fanerozóicos presentes
na área.

Normalmente os kimberlitos ocorrem em zonas com avan-
çado estado de cratonização,e relativamentehomogêneasque
são capazes de manter a pressão de fluidos ricos em H20-COZ'
condição necessária para um rápido emplacement e conserva-
ção dos diamantes.

TECTOS- PROGRAMA DE MODELAGEMMECÂNICA
EM GEOLOGIA ESTRUTURAL

Anderson Moraes*, João Cláudio J. Conceição*, João Luiz E. Campos **, Eurípedes A. Var-gasJúnior **
*PetrobraslCenpes ** PUC-Rio

O sistema TECTOS é um programa de análise de tensões e
deformações em 2D que simula processos mecânicos em geolo-
gia estrutural e tectônica seguindo os conceitos da mecânica dos
meios contínuos. É desenvolvido pelo convênio entre o CENPESI
Gerência de Tecnologia de Exploração e a PUC-Rio, tendo como
objetivo aplicações específicas nas áreas de geologia estrutural
e de tectônica. O sistema TECTOS consiste em um ambiente
integrado de programas computacionais correspondentes às ta-
refas de pré e pós-processamento (programa Tectool), análise
numérica pelo método dos elementos finitos por relaxação dinâ-
mica (programa Relax) e análise gráfica de convergência numé-
rica (programa XGraph).

As facilidades disponibilizadas pelo sistema TECTOS para
construir o modelo, definir os parâmetros mecânicos de entrada
(e.g. densidade da rocha, módulo de Young, ângulo de atJito in-

temo) e gerar a malha de elementos finitos é ponto diferenciador
do programa. A possibilidade de se incorporar heterogeneidades
e anisotropias materiais, geometrias complexas, reologias diver-
sas, diferentes critérios de ruptura, descontinuidades prévias e a
disponibilidade de um algoritrno de localização de deformação
coloca o sistema TECTOS como extremamente valioso para se
testar idéias e hipóteses sobre a evolução mecânica de qualquer
ambiente tectônico. Os resultados podem ser apresentados, por
exemplo, na forma de gráficos e diagramas de distribuição dos
campos de tensões, deformações e deslocamentos, de zonas mais
propícias ao falhamento e de campos de variação de volume.

O sistema TECTOS foi aplicado com sucesso na análise de
diversos problemas em tectônica desde a escala de placa tectô-
nica até a escala de reservatórios de hidrocarbonetos em diver-
sos trabalhos técnicos na Petrobras.
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o sudeste brasileiro é composto por um significativo ali-
nhamento estrutural de rochas alcalinas, compreendidas en-
tre Poços de Caldas e Cabo Frio. A importância nos estudos
dessas rochas culminam na captação de dados valiosos ao
concerne geológico, e as associações de recursos minerais
associados, bem como buscar entendimento na formação e
origem desse cinturão de intrusões alcalinas.

O Morro São João possui uma fisiografia muito particu-
lar, trata-se de uma elevação cônica com uma depressão em
seu interior, caracterizando uma aparência de ferradura. Em
estudo de campo percebeu-se um embasamento constituído
por rochas gnaíssicas do pré-cambriano, que envolve todo o
corpo, atingindo aproximadamente a cota de 100 m. Acima
deste, ocorrem em quase sua totalidade rochas alcalinas do
tipo nefclina-sienito, sienito, fonolito e menos representati-
vos algumas ocorrências interpretadas como tinguaítos e bre-

cha vulcânicas, existindo como ocorrência de rocha intrusi-
va máfica excepicional, o malinito, segundo Almeida (1991)
. O mesmo pesquisador afinna a predominância de estudos
petrológicos neste alinhamento, e pouco enfoque petroquí-
mico. Estudos anteriores no Morro São João, focalizaram a
datação de tal evento e sua correlação com os outros circun-
vizinhos, sendo este datado por Sonoki & Garda (1988) com
61 Ma; enquanto que, Ulbrich & Gomes (1981) referem a
idade de 73 Ma.

O propósito deste trabalho é lograr dados para me-
lhor compreender a gênese e intrusão deste corpo alcali-
no em subsuperjicie, através de métodos geojisicos elétri-
cos e/ou gravimétricos, afim de um melhor entendimento
dos fatores que determinam sua forma e, verificação da
verdadeira relação com o lineamento Poços de Caldas e
Cabo Frio.

EVOLUÇÃO ESTRUTURAL PALEOZÓICA DA ZONA DE FALHA DO PERIMBÓ NA BACIA DO PARANÁ.

Sidnei Pires RostirollaO)"; Fernando Mancini(J); Augustinho Rigoti!l)"; Ronaldo Paulo Kraft!2)

O)Professor UFPR; (2jBolsista Pós-Graduação UFPR; "Bolsista CNPq

A Zona de Falha do Perimbó (ZFP), centro-leste de Santa
Catarina, apresenta uma complexa história de reativação in-
tracratônica. Padrões estruturais bem definidos em traba-
lhos de campo e com base em imagens de sensores remotos
indicam que a ZFP funcionou como uma falha de empurrão
que evoluiu para reversa dextral no Brasiliano e que, poste-
riormente, sofreu reativação impressa nas seções paleozói-
cas na Bacia do Paraná. A geometria da ZFP é claramente
observada no modelo digital de terreno, com um traço bem
marcante tanto no embasamento quanto na cobertura sedi-
mentar, denotando a reativação de uma estrutura anterior à
deposição dos sedimentos da bacia. Sistemas de falhas com
direção NE são as predominantes, com boa exposição em
afloramentos e com traçado bastante evidente em mapa e
imagem Landsat. Estudos de campo e de imagens fornece-
ram informações importantes de níveis estratigráficos su-
baflorantes, que estariam acessíveis somente com dados sís-
micos. A ZFP estende-se por pelo menos 60 km nos sedi-
mentos permianos, com um traçado levemente curvo ao lon-

go da direção N40-50E, com bloco baixo a sudeste. Diver-

sos segmentos de falhas são observados, com traç:ado em
sedimentos dos Grupos Itararé e Guatá. No Grupo Passa
Dois, a falha é bem marcada até as unidades Irati e Serra
Alta, havendo uma perda de continuidade nas FOImações
Teresina e Rio do Rasto. A falha mestra, de direçiio N40-
50E apresenta caráter transtensional sinistral, sendo bas-
tante evidente até a escarpa da Serra Geral, apresentando
ângulo invariavelmente alto e disposição em leque, com
falhas subsidiárias N70-80E tangenciando a direção princi-
pal. No extremo SW da área, predominam as falhas N70-
80E, que mostram uma cinemática transcorrente pura, tam-
bém sinistral. Há, portanto, um caráter de interposição des-
tas duas direções, com a primeira (N40-50E) seguindo o
traçado da ZFP e a segunda (N70-80E) condicionada pelo
Lineamento Major Gercino, outra falha importante no em-
basamento pré-cambriano.

Apoio: Projeto CNPq/CTPetro 463002/00-8
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Estudos anteriores (e.g., Mello, 1994 e Mello & Palma, 2001)
descrevem a segmentação do trecho de cordilheira entre as Zo-
nas de Fratura de Ascensão e Bode Verde a partir da análise de
dados batimétricos e gravimétricos, con'elacionando a implan-
tação destes domínios morfoestruturais com a evolução tecto-
no-magmática da margem divergente e das zonas de fratura in-
tervenientes. Na base desses estudos está a caracterização quali-
tativa da morfologia do fundo oceânico.

Neste trabalho, apresentamos uma caracterização desses seg-
mentos a pat1ir da quantificação de parâmetros morfométricos
ao longo do eixo da Cordilheira Meso-Atlântica e da Zona de
Fratura de Ascensão entre 6°00'S e lOO12'Sde latitude e l4°l2'W
e 10"54'W de longitude. Foi utilizado um conjunto de dados
batimétricos mllltibeam e single beam de 12 kHz, interpolados
em malha regular de 500 m derivando-se parâmetros morfomé-
tricos (direção e inclinação do gradiente e curvaturas) direta-
mente da função interpoladora utilizando-se a metodologia de
Mitasova & Mitas (1993) e correlacionando-os com os princi-
pais traços estruturais da área.

Foram geradas rosáceas com a distribuição da direção do
gradiente segundo intervalos crescentes da inclinação bem como
mapas de distribuição em área da inclinação. Os segmentos de-
notados por mudanças no padrão de rugosidade ao longo da cor-
dilheira coincidem com a avaliação qualitativa de Mello (1994)
e Mello & Palma (200 I).

Em cada segmento individualizado, a distribuição das dire-
ções do gradiente indica a geometria de falhas atuante; de modo
geral, a direção predominante está a N30W-S30E na cordilhei-
ra, subparalcla ao eixo de espalhamento, com giros da ordem de
20° entre um segmento c outro, e a N60E-S60W sobre a ZF de
Ascensão. Assimettias notáveis na distribuição, mais conspícu-
as na região da zona de fratura, indicam que há famílias de azi-
mutes de gradientes (e, por conseqÜência, de mergulho das fa-
lhas) que predominam em diferentes segmentos.

O modelo quantitativo gerado, integrado com informações
de gravimetria e magnetometria principalmente, pennite uma
série de inferências acerca da evolução tectono-estnltural deste
tipo de área mesmo com as limitações impostas pela suavização
do relevo devida à dimensão da malha de interpolação.
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Mello, S.L.M. Morfologia e Tectônica da Cordilheira Mesoceânica ao
Sul da Ilha de Ascensão, XXXVIII Congresso Brasileiro de Geologia,
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Mello, S.L.M.; Palma, J.J.c. The South Atlantic Ridge Scgmentation be-
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REGISTROS MESO E MICROSCÓPICOS DA DEFORMAÇÃO SIN- E PÓS-SEDIMENTAR EM ROCHAS DA
FORMAÇÃO BARREIRAS NA REGIÃO DE ICAPuí, LITORAL ORIENTAL DO CEARÁ
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São poucos os trabalhos que documentam feições de defor-
mação tectônica nos sedimentos da Formação Barreiras. A mai-
or parte das estruturas presentes nessas rochas são interpretadas
como o resultado de acomodações de terrenos provocadas por
esforços atectônicos. Observações detalhadas em afloramentos
na região de 1capuí-CE, mostram que, naquela localidade, a For-
mação Barreiras esteve submetida a esforços tectônicos que ati-
varam falhamentos normais, ramificados em zonas de descola-
mento e transeorrências em profundidade. A saturação em flui-
do do pacote sedimentar favoreceu o desenvolvimento de estru-
turas hidroplásticas sigmoidais ao longo de várias falhas, cuja
geometria é análoga às estruturas S-C de rochas deformadas em
regime dúctil. A assimetria dessas estruturas, informalmente
denominadas de hidroplastitos S-C, indica transporte dominan-
temente para oeste!WNW ao longo das zonas de descolamento.
Tal eVlidênciade deformação é adicionalmente fortaleci da pelo
forte basculamento do acamamento (chegando até a verticaliza-
ção, em alguns setores),

A análise microestrutural em lâminas delgadas de arenitos,
orientadas segundo a seção XZ do elipsóide de deformação finita,
permitiu identificar uma gama de microestruturas, inclusive com
evolução de ambientes saturados e insaturados em água e super-
posição com os eventos diagenéticos. Microfalhatllentos estão
associados com cominuição acentuada de grãos quartzosos e esti-
ramento de leitos argilosos do sedimento. A cominuição granulo-

métrica implica no aumento do efeito de contato entre os grãos,
somente alcançado com profundidades de soterramento elevadas
(o que não se aplica ao presente caso) e/ou diminuição do conteú-
do de água intersticial. Rochas mais próximas das zonas de falha
mostram uma diminuição gradativa do tamanho dos grãos, que
pode evoluir para uma laminação tectônica, paralela à falha, ana-
logamente a um plano C milonítico. A deformação dos sedimen-
tos também envolve a formação de filmes e eonereções elipsoi-
dais (jabric SL) de oxi-hidróxidos de ferro, freqÜentemente re-
mobilizados para microestruturas plll/-apart, demonstt'ando que
o desenvolvimento da deformação foi posterior ou sincrônico a
processos de cimentação e laterização, envolvendo os filossilica-
tos argilosos abundantes na Formação Barreiras. Produtos da dia-
gênese, como por exemplo o cimento de quartzo dominante nos
arenitos, também encontratll-se afetados pelo falhamento, demons-
trando mais uma vez que a deformação pennaneceu ativa durante
o soterramento da pilha de sedimentos.

Essas evidências comprovam a ocorrência de defonnação
tectônica com expressiva magnitude e feições singulares, no
contexto de um soterramento raso do pacote sedimentar. O de-
senvolvimento das falhas foi fortemente controlado pela pre-
sença de água nos sedimentos, gerando estruturas hidroplásti-
cas que foram paulatinamente substituídas por estruturas de flu-
xo cataclástico, com a progressiva desidratação da pilha de se-
dimentos.
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INTEI~PRETAÇÃO GEOFíSICA ATRAVÉS DO MÉTODO MAGNETOTELÚRICO NUM PERFIL ENTRE VITÓRIA
(ES) E BELO-HORIZONTE (MG) - INDICAÇÃO DE UM CONDUTOR CRUSTAL

G Alencar: A.F. Machado
UERJ - Observatório Nacional ON

Este trabalho pretende contribuir para o conhecimento da
região sudeste do Brasil, inferindo estruturas geoelétricas de sub-
surperfície com a utilização do método magnetotelúrico.

A região sudeste do Brasil, apesar de suas grandes feições
geológicas tem sua evolução ainda em discussão, tendo relati-
vamente à sua extensão poucos estudos geofisicos. Este fato,
aliado a grande complexidade geológica observada na região,
tem atraído nas últimas duas décadas um grande número de ge-
ocientistas.

O método magnetotelúrico tem se mostrado bastante pode-
roso na estimativa de estruturas geoelétricas de subsuperficie,
tanto em bacias sedimentares como em regiões montanhosas,
sendo que nesta última são observadas estruturas geológicas
muito complexas.

A região em estudo possui um grande número de variações
litológicas. O perfil é localizado na Faixa Ribeira que compre-
ende um cinturão de dobramentos e empurrões gerado no Neo-
proterozóico/Cambriano, durante a orogênese Brasiliana, na
borda sul/sudeste do Cráton São Francisco.

Quinze sondagens magnetotelúricas (MT), dentro de um in-
tervalo de freqüência de 0.01 e 100 Hz, foram realizadas ao longo
de um perfil de 172 krn de extensão na região entre os Estados de
Minas Gerais e Espírito Santo, com espaçamento médio entre as

estações de 12.4 km. As medidas ao longo do perfil são localiza-
das sobre terrenos Pré-Cambrianos relacionados a Faixa Ribeira.
Nesta, observa-se a existência de variações litológicas que defi-

nem as seguintes unidades geológicas compreendidas neste estu-
do: Gnaisse Piedade, Complexo Paraíba do Sul, Complexo Po-
crane, Suíte Intrusiva Santa Angélica, Suíte Intrusiva Espírito Santo

e Complexo Juiz de Fora. O modelo geoelétrico de subsuperficie
obtido por algoritrno de inversão 2D apresenta uma correlação
com a geologia superficial, isto é, as principais feições no modelo
geoelétrico estão associadas às unidades geológicas e as princi-
pais falhas que ocorrem na região seriam seus limites em profun-

didade. O condutor crustal observado, com o método MT, em vá-
rias partes do mundo inclusive no sudeste do Brasil também é
verificado neste perfil. Várias causas são atribuídas à existência
deste condutor e sua origem ainda é motivo de discussão. Estes
condutores, apresentam as mais variadas condutâncias e profun-
didades de seu topo. Entretanto, trabalhos anteriores indicam que
para a região sudeste do Brasil o topo do condutor crustal esteja

em uma profundidade de aproximadamente 10 krn. Diferentemen-
te, neste trabalho, observa-se urna variação na profundidade de

seu topo que vai aproxímadamente de 3 km até 10 km. Esta vari-
ação, no extremo oeste do perfil, possivelmente está associada a
uma descontínuídade denominada de Abre Campo.

USO DE CURVAS TERMOMAGNÉTICAS NA CARACTERIZAÇÃO DA MINERALOGIA MAGNÉTICA DO
ENXAME DE DIQUES RIO CEARÁ-MIRIM (EDCM), NORDESTE ORIENTAL DO BRASIL.

Marcelus Glaucus de Souza Araújo I, Carlos José Archanjo2 e Márcia Gomes da SilvaI
1PPGG/IGc/USP (marcelusglaucus@hotmail.com), (marciags@usp.br)
2GMG/IGclUSP (archan@usp.br)

Para a caracterização das propriedades magnéticas do EDCM
foi necessário reconhecer os minerais primários e secundários das
amostras, os aspectos texturais e suas relações com os processos
geológicos atuantes nas proximidades da encaixante e em fratu-
ras no interior dos diques. Nesta síntese, nos concentramos nos
resultados de curvas termomagnéticas que foram adquiridas vi-
sando a identificação de fases minerais, consignadas, ou não, por
outras técnicas. As curvas resultantes forneceram informações
sobre a temperatura de desbloqueio dos minerais ferromagnéti-
cos, possibilitaram estimar qualitativamente a variação do tama-
nho dos grãos e alertou da possibilidade de transformações de
fases minerais durante os ciclos de aquecimento e resfriamento.
O uso dessa ferramenta conduziu à discussão sobre alguns dos
fatores supracitados. Para a sistematização deste estudo as curvas
foram classificadas em função das suas formas e foram relaciona-
das com as tramas magnéticas normal e inversa. Isto permitiu de-
finir dois padrões dominantes designados de A e B.

Tipo A - é o padrão preponderante, correspondendo a 75%

das amostras e ocorre em todas as tramas magnéticas. É caracte-
rizado por apresentar um pico de susceptibilidade magnética,
em geral, assimétrico, no intervalo de temperatura entre -200°C
e -150°C. Após o ápice da curva os valores de susceptibilidade
magnética tomam-se gradativamente inferiores até a temperatu-
ra de O°e. Para as curvas de aquecimento percebe-se um lento
aumento gradativo e unifonne dos valores de susceptibilidade
magnética até as proximidades da TC ( > 560°C) da principal
fase magnética. Na faixa de temperatura imediatamente anterior
a TC ocorre um rápido, mas não pronunciado, aumento da sus-

ceptibilidade magnética (efeito Hopkinson). Contudo, em uma
das curvas há um suave aumento da susceptibilidade magnética
entre as temperaturas de 330°C e 350°C. As curvas de resfria-
mento, na maioria dos casos, são reversíveis e apresentam um
comportamento similar aos das curvas de aquecimento.

Tipo B - É o segundo tipo mais abundante, corresponde a
16,7% das amostras analisadas e o seu registro se deu somente
em amostras com trama fortemente oblíqua a inversa. As curvas
de aquecimento a baixas temperaturas mostram as susceptibili-
dades magnéticas iniciais relativamente baixas com um padrão
da curva similar a um vale assimétrico. Os mínimos de suscep-
tibilidade caem no intervalo de temperatura entre -110°C e -80°C.
A partir desses pontos há tendência de crescimento da suscepti-
bilidade. Nas curvas de aquecimento a temperaturas positivas,
pode-se perceber que há pelo menos dois segmentos ascenden-
tes que definem o comportamento da curva. O primeiro deles
mostra um gradiente moderado ( 1,5 unidades/°C) com mudan-
ça da trajetória da curva entre 280°C e 290°e. A partir desse
ponto há uma ligeira estabilização, ou uma pequena queda, para
logo em seguida entre 300°C e 320°C dar início ao segundo
trecho. Este apresenta um gradiente mais elevado ( 3,0 unida-
des/°C) com fOlmação de um pronunciado pico de susceptibili-
dade magnética (efeito Hopkinson) e logo em seguida a defini-
ção da temperatura de Curie entre 575°C e 583°C. As curvas de
resfriamentos são irreversíveis. Os valores de susceptibilidade
magnéticas são menores do que os das curvas de aquecimento e
não guardam com estas nenhum tipo de simetria. Este fato suge-
re a presença de transição de fases.

633



AEROGEOFíSICA DE ALTA RESOLUÇÃO MARCA
NOVO TEMPO NA CARTOGRAFIA GEOLÓGICA DA AMAZÔNIA

Orlando José Barros de Araújo1
1CPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-BE
Tel: (91) 2768577, E-mail: geremi@cprm-be.gov.br

Mesmo com enorme potencialidade mineral, o satisfató-
rio conhecimento geológico da Amazônia brasileira ainda se
constitui um grande desafio.

Ao longo de mais de três décadas, a CPRM, Serviço Ge-
ológico do Brasil, na busca da melhoria desse conhecimento,
desenvolveu mais de 60 projetos de mapeamento geológico
distribuidos em todos os estados da Amazônia Legal, com
representação cartográfica final preferencialmente nas esca-
las de I :500.000 e 1:250.000. Nessa empreitada, sérias bar-
reiras naturais, mas sobretudo tecnológicas e metodológicas
foram enfrentadas e, em vista disso, os resultados quase sem-
pre mostraram-se demorados, caros e insatisfatórios.

Entretanto, no final da década 90, a CPRM propôs ao
Ministério das Minas e Energia, um ambicioso Programa de
Levantamentos Aerogeofisicos para a região Amazônica, ob-
jetivando recobrir mais de 60% dos seus terrenos pré-cam-
brianos, com aeromagnetometria e aerogamaespectrometria
em linhas de vôo espaçadas de 500 m e altura de 100 m.

Essa ferramenta, considerada de alta resolução por suas
especiticações de aquisição e tratamento, integrada ao uso
de imagens orbitais e apoiada em abordagem de campo com
emprego de hei icóptero, começou a ser experimentada já em
2000, no mapeamento geológico da Província Mineral da
RENCA (Reserva Nacional do Cobre e Associados), na re-
gião de divisa entre os estados do Pará e Amapá.

A partir de novas concepções de planejamento e méto-
dos de trabalho, com o refinamento das programações e
integraçães nos períodos pré-campo, de campo e pós-cam-

po; estabelecimento de metas a serem cumpridas em cada

fase do projeto; e prazos não ultrapassando a 18 meses em
cada fase, os resultados iniciais alcançados mostram, como
uma eficaz sistemática de integração multitemática, em
todas as etapas do projeto, permite, a curto prazo, a defi-
nição de macro compartimentos, coerentes em assinaturas
geofisicas padrões estruturais, constituintes rochosos e ge-
ocronologia.

Estas definições, além de ensejarem maior objetividade
nas verificações de campo, otimizam o tempo de busca de
resposta às dúvidas iniciais, conduzem a uma nova reflexão
sobre a agregação de valores aos produtos e permitem até
mesmo, abrir novas discussões sobre a conceituação das es-
calas de mapeamento geológico.

Neste novo contexto, a tendência que se vislumbra é a
maior valorização não apenas da cartografia espacial do ob-
jeto geológico mas, sobretudo, do conhecimento e entendi-
mento da evolução geológica da área. A partir desse foco, há
necessidade de se buscar definição das causas a paJ1ir dos
efeitos, materializados através da geração de rochas e estru-
turas ao longo do tempo e do espaço, assim como dos pro-
cessos responsáveis pela irregular distribuição das concen-
trações de minerais econômicos. Com essa qualificação, os
novos produtos apresentam, além da qualidade intrínseca,
tempo de geração mais curto, que, redunda em menores cus-
tos, consolidando o cumprimento da missão institucional do
Serviço Geológico do Brasil, que é gerar informações geoci-
entíficas ágeis e úteis.

PERTURBAÇÕES NO CAMPO GEOMAGNÉTICO LOCAL

Rutenio Luiz Castro de Araujo, João Evangelista Neto, João da Silva Carvalho e 1erecê Barbosa
Laboratório de Geojisíca da Universidade do Amazonas

Em base nos trabalhos de magnetometria, foram detecta-
das as fontes principais geradoras de perturbações eletromag-
néticas que podem provocar danos parciais ou totais à má-
quinas e sistemas eletro-eletrônicos na área em estudo. Nes-
ta área, tais fontes principais são a subestação e as linhas de
transmissão elétrica de alta tensão existentes localmente. A
mensuração dessas perturbações eletromagnéticas foi efetu-
ada através de análises do comportamento variaeional do

campo geomagnétieo local.
Para melhor identificarmos os efeitos danosos dessas fon-

tes e facilitar o monitoramento de tais efeitos, foi elaborado
um experimento no qual um anuário de telecomunicações
foi utilizado como referencia1 do que ocorre na área em apre-
ço. Assim sendo, os problemas identificados nesse armário
de referência, como as soluções pertinentes, puderam ser ex-
trapoladas para toda a área de trabalho.
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CARACTERíSTICAS MAGNETOMÉTRICAS E RADlOMÉTRICAS DA REGIÃO DE ITABIRA-FERROS NO

ESTADO DE MINAS GERAIS, BRASIL

Antonino Juarez Borges I
IServiço Geológico do Brasil-CPRM, SUREG-BH
Fone:(3I) 32616228, E-mail: antonino@cprmbh.gov.br

A região de Itabira-Ferros, localizada no Estado de Minas Ge-
rais, é bastante conhecida pelas grandes minas de ferro de ltabira,
pertencentes à Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Além disso,
concentra-se também nesta faixa outras jazidas de ferro, ouro, es-
meralda e alexandrita, sendo a região ainda considerada muito im-
portante devido ao seu grande potencial para novas descobertas.
Porém, a falta de cartografia geológica básica em escala adequada
tem imp~dido a execução de trabalhos de pesquisa mineral raciona-
lizados, prevalecendo, assim, as atividades garimpeiras.

Este quadro levou o Departamento Nacional de Produção
Mineral-DNPM a executar o levantamento aerogeofisico da fai-
xa Itabira-Ferros como parte do Projeto Gemas de Minas Ge-
rais. Este levantamento baseou-se nas recomendações do Proje-
to Ensaios Geofisicos na Província Gemológica de Itabira/An-
tônio Dias - DNPM/CGA - 1988 e do Projeto Mapas Metaloge-
néticos e de Previsão de Recursos Minerais da Folha Ipatinga-
DNPM/CPRM - 1985. Assim, o levantamento foi realizado em
1994, usando magnetometria e gamaespectrometria, com vôos a
150m d(: altura e linhas espaçadas de 500m, na direção N40oW,
cortando as principais estruturas geológicas da região.

Alguns resultados aqui apresentados foram obtidos através
do procc:ssamento dos dados aerogeofisicos, usando o progra-
ma Oasis montaj 5.1 da GeosoftTM.

Para a interpretação foram processados diversos temas de

mapas, sendo selecionados aqueles que forneceram as melhores
informações, quais sejam:

Mapas magnetométricos (Intensidade Magnética Total, Si-
nal Analítico e Ternário das Derivadas dT/dx, dT/dy e dT/dz);

Mapas gamaespectrométricos (Contagem Total, Urânio,
Tório, Potássio, Ternário de U, Th e K e razões U/Th e Th/K).

A partir destes mapas são analisadas as principais feições e
lineamentos anômalos, como a seguir:

Através da magnetometria são analisados os corpos e as es-
truturas anômalas, com enfoque para o posicionamento dos mes-
mos, sugestões de modelos geológicos e correlações entre estes
modelos e as mineralizações;

Com os dados gamaespectrométricos são analisadas as vari-
ações nos níveis de radiação de Urânio, Tório, Potássio e Conta-
gem Total, procurando-se definir padrões radiométticos carac-
terísticos de cada litologia de forma a otimizar o uso destes da-
dos em mapeamentos geológicos;

É feita uma análise das jazidas de ferro de Itabira, caracteri-
zando-as através de parâmetros geofisicos seguros, no caso, a
magnetização e a radioatividade das rochas.

Por fim, como contribuição para divulgação de técnicas para
a elaboração de mapas, é apresentado o Mapa Magnetométrico
Ternário das Derivadas, a fim de mostrar que este tipo de infor-
mação pode ser mais utilizado para visualizar feições magnéticas.

DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS HIDRÁULICOS A PARTIR DE MÉTODOS GEOFíSICOS

Iraldo Braggion Junior
Instituto de Geociências - Universidade de São Paulo

o presente trabalho apresenta as técnicas geofisicas aplica-
das à determinação da poros idade e da saturação de água do
meio poroso em subsuperficie. Para a determinação desses pa-
râmetros ao longo da dimensão longitudinal do poço são avalia-
das as técnicas de perfil agem de eletrorresistividade, indução
eletromagnética, nuclear e sônica. Também é apresentada uma
técnica de integração de levantamentos sísmicos tridimensio-
nais, conduzidos na superficie, com dados geofisicos de perfila-
gem de poço, tendo em vista a extrapolação das estimativas de
porosidade para um volume tridimensional.

O aumento na demanda de infonnações quantitativas nos
problemas hidrogeológicos, particularmente aqueles associados
com modelos numéricos e de avaliação de reservas, tem aumen-
tado a necessidade de se quantificar corretamente os parâmetros
hidráulicos e de se determinar adequadamente a sua distribui-
ção espacial. Dentre os principais parâmetros hidráulicos que
podem ser quantificados com o emprego de técnicas geofisicas
encontram-se a porosidade ( ) e a saturação de água (Sw) do
meIO poroso.

Os experimentos de laboratório para a determinação desses
parâmetros requerem procedimentos de coleta de amostras por
testemunhos de sondagem que são custosos e demorados. Além
disso, eles fornecem apenas infonnações pontuais, somente a
respeito do local em que os testemunhos foram coletados. Atra-
vés do emprego das técnicas de investigação geofisica é possí-
vel se obter informações sobre um maior volume do meio em
subsuperficie, pois os sinais injetados no meio vão integrar a
informação ao longo do volume pelo qual eles se distribuem.

As relações entre os parâmetros hidráulicos de interesse e as
informações geofisicas medidas são dadas essencialmente pela
Lei de Archie (Archie, 1942), e pela equação do tempo médio
(Wyllie et aI, 1958). A Lei de Archie relaciona empiricamente as
medições da resistividade elétrica, obtidas a partir de perfila-
gem de poço, com o fator de formação (F), a porosidade e a
saturação por água do meio poroso. Já a equação do tempo mé-
dio, relaciona, também empiricamente, a velocidade de ondas
mecânicas compressionais do tipo P com a poros idade e a satu-
ração por água. Outra fonte de informação geofisica a respeito
da saturação de água é a perfil agem nuclear: os nêutrons emiti-
dos durante uma perfil agem nuclear vão interagir com os áto-
mos de hidrogênio presentes na formação

A técnica geoestatística da cokrigagem, Doyen (1988), é apli-
cada para se prever a distribuição espacial da porosidade. Ele em-
prega funções de autocorrelação para caracterizar as variações late-

rais de porosidade e de impedância sísmica, ou de tempo de trânsi-
to. Além disso, são construídas funções de correlação cmzada para
modelar a interdependência espacial entre a porosidade e as propri-
edades acústicas do aqüífero. Tomando vantagem das estmturas de
correlação espacial, calculam-se estimativas lineares por mínimos
quadrados da porosidade que integram as informações das perfila-
gens dos poços e dos levantamentos sísmicos. Essas funções de
correlação também são empregadas para se avaliar a confiabilidade
das estimativas da porosidade. Assim, com o emprego combinado
das informações oriundas da perfilagem de poço com aquelas pro-
venientes da sísmica tridimensional, é possível se obter uma visão
volumétrica da variação da porosidade no meio.
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UMA NOVA METODOLOGIA PARA CORREÇÃO DE ERROS DE PARALAXE: APLICAÇÃO AO PROJETO

AEROGEOFíSICO SERRA DO MAR SUL

Iraldo Braggion Junior
Instituto de Geociências - Universidade de São Paulo

De acordo com Evans (1995), os erros de paralaxe que afe-
tam levantamentos aeromagnéticos podem se originar em dois
momentos distintos: durante a etapa de vôo, ou durante a fase de
processamento dos dados. No primeiro caso, eles ocorrem quando
há falta de sincronismo entre o sistema de navegação da aerona-
ve e o sistema de registro de dados. Nesta situação, o procedi-
mento para a correção dos dados pode ser feito rapidamente e de
modo automático. No segundo caso, a sua origem se deve à de-
tenninação incorreta das coordenadas geográficas das fiduciais

de controle. Aqui, o processo para a recuperação dos dados é
mais demorado, não existindo qualquer procedimento automá-
tico conhecido para a sua execução.

A elaboração de um mapa de contorno a partir de dados que
contenham erro de paralaxe tende a gerar anomalias elípticas, com
orientação oblíqua à direção das linhas de vôo, sobre corpos loca-
lizados, com dimensão da ordem do espaçamento entre linhas de
produção. Desse modo, essas feições passam a ser confundidas

com fontes geológicas, não podendo ser distinguidas destas. Por
outro lado, ao se elaborar uma imagem digital, equalizada apro-
priadamente para este fim, a partir desses mesmos dados, obtém-
se anomalias seccionadas em direção paralela aquela das linhas
de vôo, tomando evidente a localização dos trechos em que esses
erros ocorrem. O Projeto Serra do Mar Sul (PASMS) é composto
por cerca de 808.000 fiduciais de medida, tendo sido identifica-
das 11.000 fiduciais de controle. A detenninação automática das
fiduciais de controle só foi possível graças ao desenvolvimento
de um algoritmo específico para a sua identificação. Para cada
uma das 94 cartas na escala I :50.000 que compõem o levanta-
mento, foi gerada uma imagem equalizada da anomalia magnéti-

ca residual. Para cada uma dessas imagens, foi adotado o seguinte

procedimento para reposicionar as fiduciais de controle e de me-
dida de tal modo que os erros de paralaxe sejam atenuados: (I)
desenhar sobre a imagem o traçado das linhas de vôo e a localiza-
ção das fiduciais de controle; (2) identificar as fiduciais de con-
trole que precisam ser reposicionadas dentro dos segmentos que
apresentam erro de paralaxe; (3) aplicar um incremento às coor-
denadas da fiducial de controle dentro do segmento e recalcular
as coordenadas das demais fiduciais dentro do trecho; (4) aplicar
um spline de Akima na direção perpendicular à direção da.slinhas
de vôo para obter um conjunto de novos valores de anomalia no
segmento reposicionado em (3); (5) calcular a somatória do qua-
drado dos resíduos entre os valores de anomalia interpolados e os
valores de anomalia das fiduciais reposicionadas; (6) retomar a
(3), aplicando um incremento maior às coordenadas da fiducial
de controle.

O procedimento acima é repetido enquanto o reposiciona-
mento da fiducial de controle, em (3), se encontrar dentro de
limites previamente estabelecidos. A posição final, atribuída à
fiducial de controle e às fiduciais de medida, é aquela para a
qual a norma do resíduo, obtido em (5), foi a menor dentre
todas. Este procedimento reposiciona as fiduciais de controle
de tal modo que as discrepâncias entre a linha de vôo que se
está processando e as linhas de vôo vizinhas sejam reduzidas.
Contudo, nem todas as fiduciais defeituosas podem ser reposi-
cionadas, pois, em detenninadas situações não se consegue de-
tenninar visualmente qual a linha de vôo está mal posicionada
com relação às linhas vizinhas. Nesses casos, os trechos com
erro de paralaxe devem ser eliminados do conjunto de dados
antes de se produzir a malha digital final dos dados aeromag-
néticos do PASMS.

MÉTODOS GEOFíSICOS NÃO SíSMICOS NA CARACTERIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS: UM ESTUDO DE

CASO NOS ARENITOS DO GRUPO ITARARÉ, BACIA DO PARANÁ

Adriane Fátima de Camposl; Augustinho Rigoti2; Sidnei Pires Rostirolla2; Ciro Jorge Appi3; Josenilda do Nascimento
Lonardellil; Ronaldo Paulo Krafl4
lGraduação em Geologia/UFPR; 2Departamento de GeologialUFPR - Bolsista CNPq; 3PETROBRASICENPESIPROFE)(;
4Bolsista CNPqlPIBIC - Graduação em GeologialUFPR

Os métodos geofísicos pennitem determinar a distribui-
ção, em profundidade, de parâmetros físicos, tais como velo-
cidade de propagação de ondas acústicas, resistividade elé-
trica, contrastes de densidade e suscetibilidade magnética.
Estas propriedades guardam estreitas relações com caracte-
rísticas dos reservatórios fraturados. Os métodos geofísicos
não sísmicos, juntamente com informações obtidas pelo ma-
peamento geológico, pennitiram identificar e caracterizar fei-
ções geológicas e estruturais importantes no estudo de deta-
lhe de afloramentos similares a reservatórios fraturados. A
área de estudo envolve os arenitos do Grupo Itararé, que cons-
titui a unidade litoestratigráfica mais espessa e bem conheci-
da da Bacia do Paraná, considerado o melhor prospecto como
reservatório de gás na bacia. Na base de diversos ciclos de
sedimentação desta unidade destacam-se expressivos corpos
arenosos, alguns com boa qualidade para reservatório, co-

bertos diretamente por camadas pelíticas (diamictitos, ritmi-
tos, siltitos e folhelhos) que servem como selo. No atual es-
tágio de desenvolvimento da pesquisa, a base de dados en-
volve dados geoelétricos, magnéticos e gravimétricos, com
previsão de realização de levantamentos com GPR numa pró-
xima etapa. Os resultados obtidos até o momento envolvem a
definição dos parâmetros de aquisição, assim como primei-
ros ensaios de processamento dos dados e uma interpretação
preliminar que busca correlacionar respostas geofísicas com
feições geológicas e estruturais mapeadas. A análise conjun-
ta dos resultados atesta que os métodos geofísicos não sísmi-
cos constituem uma importante ferramenta de apoio à carac-
terização dos condicionantes da acumulação de fluidos em
reservatórios fraturados.

Financiamento: CTPETRO/FINEP/PETROBRAS
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SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE PERFIS RESISTIVOS EM POÇO

Alfredo Carrasco; Abel Carrasquilla
LaboratÓrio de Engenharia e Exploração de PetrÓleo (LENEP), Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), Macaé/RJ

Neste trabalho estamos desenvolvendo algoritmos computa-
cionais para modelar numericamente, através da técnica das equa-
ções integrais, perfis de resistividade de poço em ambientes geo-
lógicos que, tradicionalmente, apresentam dificuldades na inter-
pretação. Esses ambientes, considerados complexos na indústria
do peh-óleo, incluem situações com poços inclinados, camadas
com mergulho, presença de falhas, meios fraturados, fomlações
com resistividades muito altas ou muito baixas, invasão da lama
de perfuração, poços muito largos, presença de annulus, diferen-
tes condutividades de lama de perfuração, seqüências de camadas
muito finas (argila-areia), com alto contraste de resistividade, etc.

O programa implementado será, em seguida, utilizado para
analisar efeitos nos perfis de indução, com a elaboração de um
catálogo com diferentes casos_ Numa fase posterior, utilizaremos
dados reais provenientes da ANP, fomecidos por companhias da

área de petróleo ou dados sintéticos derivados de dissertações de
mesh-ado de modelagem fisica ou numérica, para poder interpre-
tar de forma tridimensional a geologia do meio onde foram obti-
das essas informações. A necessidade de algoritmos de interpre-
tação para situações geológicas deste tipo é notól1a,tanto nos meios
acadêmico como no de software comercial. Assim, os métodos
numéricos geralmente utilizados nestes casos precisam de algo-
ritmos rápidos e eficientes, que só são possíveis de implementar
em computadores com razoável potência.

Até a presente data, temos desenvolvido o algo ritmo uni-
dimensional de modelagem de diferentes situações com cama-
das plano - paralelas (camadas finas, condutoras, resistivas,
intercaladas, etc.), o qual será posteriormente introduzido no
algoritmo tridimensional na forma de campo indutor primário
para calcular todas as situações complexas planejadas.

CARACTERIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA DA REGIÃO URBANA DA CIDADE DE COARI (AM), POR MEIO DE

SONDAGENS ELÉTRICAS VERTICAIS

João da Silva Carvalho; ltani de Oliveira Guimarães; Cristianlia Amazonas da Silva Pinto; Rutenio Luiz Castro de Araujo
Departamento de Geociências - ICE/UA

A cidade de Coari, sede municipal do município homônimo,
está localizada na margem esquerda do rio Coari e lago homôni-
mo, próximo a sua desembocadura no rio Solimões, encontrando-
se inserida na feição tectônica conhecida como Bacia Sedimentar
do Solimões_ Predomina nessa região sedimentos argilo-arenosos
a arenosos, relacionados com a seqüência deposicional da Sub-
bacia do Juruá (Silva, 1988), mais precisamente com a seqüência
neocretácica a cenozóica, representada pelas formações Alter do
Chão (C2;putO et aI., 1972) e Solimões, representativas do Grupo
Javari (Eiras et aI., 1994).

As informações geológicas disponíveis sobre essa região li-
mitam-se a resultados de investigações de âmbito regional, não
se dispondo de informações mais detalhadas que possam subsi-
diar o desenvolvimento de trabalhos voltados para o aproveita-
mento racional das potencialidades naturais desses terrenos,
como materiais para construção, indústria cerâmica (tijolos e
telhas, principalmente) e exploração de água subterrânea. Com
esse objetivo a Universidade do Amazonas, através do Departa-
mento de Geociências e com o apoio fundamental da Petrobrás,
desenvolve sobre essa região levantamentos expeditos das ca-
racterísticas geológicas (estratigráficas e estruturais), geoquími-

cas e geoelétrícas (estes restritos à zona urbana da cidade de
Coarí).

Discute-se neste trabalho os resultados parciais das investi-
gações geoelétricas desenvolvidas na região urbana de Coari,
efetuadas na forma de quinze sondagens elétrícas verticais, com
abertura eletródiea de até 700m de AB, que pem1Ítirá o desen-
volvimento de observações quanto aos aspectos estratigráficos,
estruturais e hidrogeológicos.

Os resultados desse levantamento permitiu identificar vari-
ações no comportamento geoelétrico dos sedimentos ocorrentes
nessa região, destacando materiais com baixa resistividade apa-
rente (com mínimo da ordem de 20 .m), representativos de ma-
teriais eminentemente argilosos, e outros mais resisti vos (che-
gando a 1800 .m), compreendendo terrenos mais argilosos. Ve-
rifica-se uma predominância relativa de terrenos com resistivi-
dade na faixa de 500 .m, típico de materiais sedimentares argi-
lo-arenosos. A distribuição espacial desses distintos materiais é
bastante irregular, mostrando comportamento estratigráfico bas-
tante heterogêneo, em termos de seqüência deposicional, onde
as camadas mais superiores ora se apresentam mais argilosas,
ora mais arenosas.

IDENTIFICAÇÃO DE FEiÇÕES GEOLÓGICAS EM SEDIMENTOS OCORRENTES NA REGIÃO DE MANAUS, POR MEIO
DE MEDIDAS DE RESISTIVIDADE ELÉTRICA, ATRAVÉS DA TÉCNICA DO CAMINHAMENTO DIPOLO-DIPOLO.

João da Silva Carvalho; Joemes de Lima Simas. Rosemery Rocha da Si/veira, Déborah Natalie Collyer Monteiro; Priscila
Si/veira da Silva Carvalho; Rutenio Luiz Castro de Araujo
Departamento de Geociências - ICE/UA

A cidade de Manaus encontra-se etigida sobre terrenos sedimen-
tares constituídos de arenitos, siltitos e argilitos, relacionados à For-
mação Alter do Chão, de idade Cretáceo-Terciária, além de depósi-
tos quaternários, de constituição argilo-arenosa, sobre os quais de-
senvolveram-se níveis lateríticos. Dentre os sedimentos arenosos mais
antigos destacam-se camadas de arenitos compactos, ferruginosos,
aflorantes na região do Tarumã, assim. como arcnitos esbranquiça-
dos, abundantes na região da orla do rio Negro, conforme encontrado
na praia da Ponta Negra e leitos de alglU1Sigarapés que drenam a
região. Esses materiais, por suas características de litificação, são lar-
ganlente empregados como materia] in natura (pedra) na construção
civil. São ainda comuns depósitos e corpos residuais de areia (are-

ais), igualmente explorados como material de construção

Os processos neotectônicos regionais produziram sobre es-
ses terrenos perturbações estruturais manifestadas na forma de
falhas e dobras, assim como alterações no posicionamento es-
pacial de corpos litológicos.

Visando contlibuir para a caracterização e localização des-
ses corpos e feições geológicas, em subsuperficie, foram efetu-
adas medidas de resistividade elétrica em diversos locais, na re-
gião urbana de Manaus, por meio da técnica do caminhamento
dipolo-dipolo, através de um resistivímetro portátil (Syscal), com
profundidade de investigação de até 10m.

Com os resultados obtidos nesse levantamento foi possível a
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caracterização geoelétrica desses corpos, assim como a identifi-
cação de suas principais feições estratigráficas e estruturais. Des-
sa forma, a partir da magnitude dos valores de resistividade elétri-
ca, foi possível distinguir corpos argilosos, com resistividade bai-

xa (da ordem de até 500 .m), de corpos areno-argilosos (com re-
sistividade da ordem de 800 .m), corpos arenosos litificados (com
resistividade da ordem de 2000 .m) e materiais femlginosos con-

---------

crecionados, na forma de blocos e camadas de pequenas espessu-
ras (da ordem de 1 m), no interior dos sedimentos argilo.arenosos
quaternálios, cuja resistividade assume valores da ordem de 3.000

.m. As feições estruturais mais conspícuas, tais como estratifica-
ções e falhas, podem ser pedeitamente identificadas nesses le-
vantamentos, através dos contrastes observados entre as seqüên-
cias desses materiais, tanto em profundidade como lateralmente.

ASSINATURA MAGNÉTICA DO ARCABOUÇO ESTRUTURAL DA BACIA DE IGUATU - CE

A. S. A. Cavalcante; D. L. Castro; R. M G. Castelo Branco - LGPSR/UFC

As bacias sedimentares representam áreas de grande potencial
de recursos minerais e hídricos e o dimensionamento destes recur-
sos só é possível através do estudo de sua evolução geológica estru-
tural. Com o objetivo primeiro de subsidiar os estudos para a deter-
minação de sua evolução geodinâmica, o presente trabalho procu-
rou caractelizar o arcabouço estrutural da bacia de Iguatu com base
no processamento e interpretação de dados magnéticos. A fase ini-
cial deste projeto foi dedicada ao processamento dos dados aero-
magnéticos do Projeto Iguatu, cedidos pela Companhia de Pesqui-
sa de Recursos Minerais (CPRM). Este levantamento foi executa-
do a 150m de altitude e com espaçamento de 1 km entre as linhas
de vôo, com direção N45W. Os dados geofisicos aerolevantados
foram filtrados para a atenuação do ruído direcional ocasionado
pela grande concentração de dados ao longo das linhas de vôo e,
posteriormente, reduzidos ao pólo geomagnético para centralizar
as anomalias magnéticas sobre suas fontes. O cálculo do sinal ana-
litico 3-D também foi realizado com a finalidade de obter-se uma
melhor identificação das feições lineares que controlam o arcabou-
ço da bacia. Regionalmente, a bacia rifte de Iguatu acha-se inserida
estruturalmente num contexto de rochas pré-cambrianas pertencentes
à Província Borborema. Extensas zonas de cisalhamento dividem a
área em apreço em três grandes blocos orogênicos com diferentes
litologias e evoluções tectono-metamórficas distintas: a) Domínio
Granjeiro, limitado a norte pela zona de cisalhamento Tatajuba, com
orientação E- W. Este domínio estrutural inclui séries metavulcâni-
cas básicas de afinidade toleítica e metassedimentos diversos, to-
dos cortados por plútons tonaliticos a granodioóticos; b) Faixa Orós-
Jaguaribe, compreendida entre as zonas de cisalhamento Jaguaribe
e Orós, com orientações W-SW, vergando para N-NE, com emba-
sanlento policíclico derivado de ortognaisses diversos e tonaliticos,
superpostos por metassedimentos; e c) Domínio Ceará Central, li-

mitado a sudeste pela zona de cisalhamento de Orós, direcionada
W -SW e vergando para N. Apresenta um embasamento policíclico
de gnaisses com uma seqüência de metassedimentos no topo. A
interpretação qualitativa dos mapas de anomalias magnéticas redu-
zidas ao pólo e sinal analitico 3-D nos permite identificar três do-
mínios magnéticos distintos: a) terrenos altamente magnetizados
associados às metavulcânicas básicas do Domínio Granje:iro, apre-
sentando uma seqüência de lineamentos magnéticos NE-E, que
evidenciam a intensa deformação do embasamento pré-cambriano
na borda sul da bacia; b) uma zona de marcantes anomalias magné-
ticas negativas, correlacionadas aos metassedimentos fracamente
magnetizados da Faixa Orós-Jaguaribe. Os limites sul e kste deste
domínio são marcados por um forte lineamento magnético, parale-
lo à zona de cisalhamento de Jaguaribe; e c) a assinatura magnética
monótona, nas porções N e NE da região, com poucos lineamentos
negativos de orientação NE, representa o Domínio Ceará Central,
sugerindo uma distribuição litológica homogênea fracamente afe-
tada por feições estruturais do Ciclo Brasiliano. As feições magné-
ticas identificadas através do sinal analitico 3-D evidenciam os prin-
cipais limites estruturais da área, como as bordas superficiais da
bacia, normalmente pouco perceptíveis em mapas magnéticos, e as
zonas de cisalhamento que recortam e demarcam os domínios oro-
gênicos. A região que cobre a bacia é caracterizada como urna zona
de baixa amplitude magnética, explicada pela maior profimdidade
do embasamento cristalino. As zonas de cisalhamento de Tatajuba,
Jaguaribe e Oros, além das pequenas transcorrências observadas
principalmente no Domínio Granjeiro, são marcadas por altas am-
plitudes magnéticas. O Domínio Ceará Central e grande parte da
Faixa Orós-Jaguaribe apresentam-se como áreas pouco magnetiza-
das, com fontes esparsas associadas principalmente às zonas de
cisalhamento secundárias.

REPRESENTAÇÃO TRIDIMENSIONAL DE AFLORAMENTOS TURBíDITICOS COM IMAGENS DE RADAn (GPR)

Marco Ceial, Abel Carrasquillal, Jandyr Travassos2 e Viviane Poiresl
lLab. de Eng. e Exp. de Pelróleo/UENF - Macaé - RJ, 20bservatório Nacional/MCT - Rio de Janeiro - RJ

Os sistemas turbidíticos tem uma grande importância no ce-
nário da indústria petrolífera brasileira, uma vez que este tipo de
sistema responde pela maior parte do petróleo produzido no país,
em torno de 80 %. Apesar da sísmica ser importante na definição
da estrutura tridimensional da maioria dos reservatórios, a sua
resolução é insuficiente no caso de registrar as annadilhas estru-
turais e estratigráficas presentes nos turbiditos, as quais determi-
nam efetivamente a produção de um determinado campo de pe-
tróleo. Uma vez que o conhecimento detalhado de um reservató-
rio, como por exemplo as distribuições de poros idade e de perme-
abilidade, constitui uma importante ferramenta para otimizar a
produção de um campo petrolífero com o menor custo possível,
modelos precisos são necessários para simulação do custo efetivo
de um reservatório e para planejar as estratégias de localização de
poços de modo a maximizar a recuperação de hidrocarbonetos.
Estudos de afloramentos de reservatórios análogos são uma for-
ma de observar as geometrias 2-D dos sistemas deposicionais que
controlam a poros idade e a permeabilidade em unidades simila-
res em sub-superficie, fornecendo assim valiosas informações a
serem incorporadas a um modelo de reservatório.

Na porção continental da Bacia de Almada/BA, ocorrem
afloramentos de turbiditos areno-conglomeráticos da Formação
Urucutuca. Estas rochas fOlmam parte da porção exumada da

seção preenchida do Canyon de Almada. Tais afloramentos são
exemplos únicos no Brasil de sequências de turbiditos trans-
gressivos marinhos de uma margem passiva, os quais foram de-
positados durante o Maastritchiano/Campaniano. Esses turbidi-
tos são análogos aos reservatórios da Bacia de Campos, a qual é
a bacia de maior produção de petróleo do Brasil.

Para auxiliar o estudo da geometria interna e da associação de
fácies destes afloramentos, o que pode ajudar a melhorar o conhe-
cimento das propriedades de tais rochas, de modo a fornecer subsí-
dios para a elaboração de modelos de reservatórios análogos, nós
realizamos um levantamento com o método geofisico eletromag-
nético de Radar (GPR - Ground Penetrating Radar), nesta região.
Inicialmente processamos os dados e fizemos uma corre,.ão topo-
gráfica. Posteriormente estes dados foram interpretados, usando-se
diagramas de "fence" e outros tipos de visualização tridimensional,
buscando-se localizar possíveis canais turbiditicos.
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A. ESTRUTURA DA ILHA DE SÃO JORGE - AÇORES: RESULTADOS PRELIMINARES DE UM ESTUDO
MAGNETOMÉTRICO

Paulo de Barros Correial; Mário Alves Salgueiro2
lDepartamento de Engenharia de Minas - Universidade Federal de Pernambuco, e-mail: paulobc@npd.ufpe.br
2Departamento de Vulcanologia-Universidade dos Açores, e-mail: salgeiro@notes.uac.pt.

o estdudo magnetométIico da Ilha de São Jorge faz parte do
Projeto de Investigação Científica GRAVIMETRIA, MAGNE-
TOMETRIA E SISMOTECTÔNICA DA ILHA DE SÃO JOR-
GE-AÇORES, executado em cooperação entre a Universidade
Federal de Pernambuco a Universidade dos Açores e o Museu
de Ciências Naturais de Madrid-Espanha. O trabalho aqui apre-
sentado tem o objetivo de mostrar os resultados preliminares da
parte magnetométrica do projeto.

A Ilha de São Jorge faz parte do complexo sistema de ilhas
do Arquipélago dos Açores, no Atlântico Norte. Geotectonica-
mente, São Jorge é uma das nove ilhas que compõem a Micro-
placa dos Açores, área de junção tríplice das placas: americana,
euro-asiática e africana. Trata-se de uma ilha de composição
predominantemente basaltica, de forma alongada na direção NW

- SE, cujo comprimento é de aproximadamente 56 km com lar-
gura média de 7 km. Sua origem está ligada a um vulcanismo
fissural promovido por falhas oriundas da dorsal oceânica, a qual
divide o arquipélago em duas partes bem definidas.

A aplicação do método magnetométIico, assim como os de
gravimetria e sismologia, visam detectar estruturas ativas e es-
tudar suas implicações no vulcanismo fissural da Ilha de São
Jorge.

Os trabalhos de campo consistiram de levantamentos utili-
zando-se um magnetômetro portátil flux-gate GISCO FGM-3D,
com o qual foram feitas leituras em estações separadas de no

máximo 3 km, em malha irregular. Dependendo da necessidade,
este espaçamento foi diminui do para 1 km. Uma rede de três
bases (São Pedro, Matadouro de Calhete e Aterro Sanitário de
Calheta) foi estabelecida onde, dependendo do local no qual se
estava fazendo as medidas, escolhia-se a base mais próxima para
o controle das variações diurnas. O tratamento dos dados con-
sistiu na correção da variação diurna, no calculo do campo total
e no cálculo da inclinação magnética. A partir dos dados corrigi-
dos, foi elaborado um mapa de campo magnético total e um mapa
de inclinação magnética.

O mapa magnetométrico evidencia dois padrões distintos
de anomalia. Um padrão onde as anomalias se estendem regio-
nalmente e o outro onde as anomalias são locais. As anomalias
regionais podem ser visualizadas a partir do alinhamento das
anomalias locais que se estendem por toda a ilha. As anomalias
regionais evidenciam grandes falhamentos que cortam a ilha na
direção NW-SE. Por outro lado, as anomalias locais caracteri-
zam pequenas falhas parasitas com direções variando de NW-
SE a NE-SW.

O mapa de inclinações magnéticas mostra que as mesmas
variam de 44 a 63 graus, e que há três pequenas anomalias de
valores mais altos de inclinação. Dada a importância do estudo
dessas anomalias, recomenda-se o estudo das direções paleo-
magnéticas da Ilha de São Jorge, que com certeza dará resulta-
dos mais interessantes e mais precisos.

ESTRATIGRAFIA DE ALTA RESOLUÇÃO
UTILIZANDO RADAR DE PENETRAÇÃO DE SOLO (GROUND PENETRATING RADAR - GPR)

José Eduardo Faccionl, Carlos Emanoel de Souza Cruz2 e Saulo Ferreira Santos3
1CENPESIPDEPITEGG, 2CENPESIPDEPITRO, 3E&P-CORPIEXPITSP

O Radar de Penetração de Solo é um método geofisíco que
vem sendo utilizado por diversos grupos de pesquisa em geoci-
ências, aplicado principalmente nas áreas de meio ambiente,
geotecnia e hidrogeologia. Por utilizar ondas eletromagnéticas
com fn:qüências na ordem de 10 a 1000 MHz, os registros obti-
dos são adequados ao estudo de sistemas deposicionais e à es-
tratigrafia de alta resolução.

O GPR vem sendo utilizado no CENPES/PDEP desde mea-
dos da década de 90, tanto para controle ambiental quanto no
imageamento da arquitetura de sistemas deposicionais nas baci-
as do Paraná, Itajaí e Potiguar. Levantamentos com objetivos
estratigráficos e/ou sedimento lógicos também vêm sendo feitos
por pós,-graduandos do convênio UFRGSIPETROBRAS.

Este trabalho tem por finalidade apresentar os resultados
obtidos na reconstituição da geometria e heterogeneidades de
corpos arenosos do Mb. Siderópolis da Fm. Rio Bonito, em re-
gião situada na porção catarinense da Bacia do Paraná.

A faixa de freqüências utilizada foi da ordem de 50 a 100
MHz, com penetração efetiva de cerca de 15 m. e resolução de-
cimétrica/métrica. A similaridade do comportamento cinemáti-
co entre a onda eletromagnética e a onda elástica favoreceu o
aprove:ltamento de rotinas de processamento convencional de
dados sísmicos, que foram adaptadas para os dados de radar. Os
registros foram obtidos a partir de uma malha de campo com

linhas 2D sobre um morro testemunho da referida formação.
A metodologia aplicada, ademais das seções de GPR, con-

tou com o levantamento de seções sedimentológicas detalhadas
dos afloramentos, em escala 1/50, e leituras cintilométricas aná-
logas a perfis de raios gama. A íntegração dos dados do tIinômio
rocha-perfil-GPR pennitiu a interpretação paleoambiental de pelo
menos três seqüências deposicionais (01, 02 e 03) relacionadas
com ambiente estuarino (seqüência 01 -basa]) e de frente de
praia (seqüências 02, intermediária, e 03, superior). A seqüência
02 é cortada por canais preenchidos pela seqüência 03, esta últi-
ma apresentando granulometria mais grossa na base que a se-
qüência subjacente. A superficie de inundação máxima da se-
qüência 03, que completa o preenchimento do paleo-relevo exis-
tente, apresenta aumento significativo de argilosidade, indican-
do que sua superficie transgressiva marca a passagem para a
Fm. Palermo.
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A IMPORTANCIA DO LEVANTAMENTO AEROGEOFíSICO INTEGRADO Á IMAGENS DE SATÉLITES, COMO
INDICADOR DE FEiÇÕES FAVORÁVEIS A MINERALlZAÇÃO: UM EXEMPLO NO AMAPÁ - NW DO PARÁ

Maria Teima Lins Faracol; A.G. Vale, P. A. da C. Marinho, E. J. de S. Costa' 'CPRM - Serviço Geológico do Brasil, SUREG-BE.
Tel: (91) 2768577, geremiúcprm-be.pov.br

A integração de dados geofisicos com imagem de satélites no
Amapá-NW do Pará constitui importante ferramenta na caracteri-
zação de feições favoráveis à prospecção mineral. A predominân-

cia de biotita-homblenda-gnaisse e granada - cordierita - gnaisse,

com subordinadas intercalações de anfibolito e chert no distrito
de Cassiporé, propicia uma assinatura gama-espectrométrica ele-
vada, com valores mais altos nas regiões mineralizadas do Morro

da Mina e Lourenço, onde a sequência é cortada por granitóides e
afetada por zonas de cisalhamento geradoras de fluídos aquossa-
linos. No Morro da Mina, o perfillaterítico de 50m de espessura
contém ouro e teores elevados de Mo (300 ppm), indicando uma
correlação primária e supergênica desses elementos e a natureza

ácida do protólito. Anomalias magnéticas bipolares coincidentes
com dois segmentos interpretados como supracrustais, sugerem a
presença de corpos magnéticos em superficie e/ou em profundi-

dade. Os depós ,0S de Fe, Au e Cr do distrito de Serra do Navio-
Vila Nova localizam-se em áreas com assinaturas magnéticas ele-
vadas. O minélio de Fe de Santa Maria do rio Vila Nova consiste
em hematita especular, com alto teor de ferro total (63-69%), bai-
xo fósforo e sílica, contido em BIF e itabirito do Grupo Vila Nova.
O depósito ocorre na zona de maior susceptibilidade magnética
do distrito, coincidente com área de realce radiométlico. A área
de ocorrência do depósito de Au de Amapari possui elevada sus-
ceptibilidade magnética, refletindo as BlFs portadoras da minera-
lizaçâo. Nas proximidades do depósito existe zona de assinatura
radiométrica elevada, correspondente ao granito intrusivo gera-
dor dos escamitos mineralizados. A região de ocorrência dos de-
pósitos de ouro de Santa Maria e Vicente Souza, mostra elevados

padrões magnéticos e radiométricos. A coincidência ou proxi-
midade de zonas com assinaturas magnéticas e radiornétricas
elevadas, pode indicar sua favorabilidade em conter minérios.
O Complexo Máfico-Ultramáfico Bacuri (anfibolito, serpenti-
nito, tremolitito e cromitito), fortemente deformado, contém
depósitos e minas de cromita estratiforme e lateritica. EGP são
concentrados em cromititos não lateríticos, nos serpentinitos
contendo cromita disseminada e nos serpentinitos com sulfetos.
Localiza-se em área de assinatura magnética elevada. A sequên-
cia vulcanossedimentar Vila Nova (2,26 Ga) da sen'a do Ipitin-
ga contém mineralização sulfetada vulcanogênica hidrotermal
sin-deposicional, com Au e Ag associados, detectada por IP e
magnetometria terrestre em zonas de anomalias geoquímicas. A
sequência configura cinturões alongados (NW-SE/600NE), as-
sociados a granitos paleoeoproterozóicos. A projeção superfici-
al do corpo mineralizado, paralelo à estrutração regional, é co-
incidente com a extensão do levantamento (IOlan) e a profundi-
dade do topo de 30 a 70m, em sondagem vertical. Anomalias
aeromagnéticas bipolares são sobrepostas à projeção do corpo
do minério. Ocorrem igualmente ao longo da serra do lpitinga,
indicando a presença de corpos magnéticos e caracterizando uma
feição importante a ser seguida na prospecção desse tipo de de-
pósito, uma vez que não é conhecida a extensão real da projeção
do corpo mineralizado. A seqüência vulcanossedimentar con-
tém elevados valores de Th (>140 cps) em zonas de contato de
supracrustais com granitóides intrusivos. A configuraçiio espa-
cial dos diversos corpos graníticos é realçada na gama-espec-
trometria.

CARACTERIZAÇÃO GEOFíSICO-ESTRUTURAL DA REGIÃO LONDRINA-MARINGÁ (PR) E SUAS
IMPLICAÇÕES PARA A EXPLORAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Car/os V.P. Filho 1; Francisco J. F. Ferreiral; Ernani F. da Rosa Filho2; Sidnei P. Rostirolla3
]Laboratório de Pesquisas em Geofisica Aplicada-LPGA/Departamento de Geologia-UFPR; 2Laboratório de Pesquisas
Hidrogeológicas-LPH/Departamento de Geologia-UFPR; 3Departamento de Geologia-UFPR

O presente trabalho objetiva caracterizar, geofisica e geo-
logicamente, uma área fortemente estruturada da Bacia do Pa-
raná, visando avaliar suas implicações na dinâmica do fluxo
das águas subterrâneas. A área selecionada envolve a região
Londrina-Maringá, norte do estado do Paraná, sendo delimita-
da pelas coordenadas 23000'-24000' de latitude sul e 51000'-
52000' de longitude oeste. A geologia da área é caracterizada
por sedimentos argilosos 'da Formação Rio do Rasto (Permia-
no); sedimentos arenosos, síltico-argilosos e, por vezes, con-
glomcráticos das formações Botucatu e Pirambóia (Triássico-
Jurássico); basaltos e doleritos da Formação Serra Geral (Juro-
Cretáceo) e por sedimentos arenosos dos grupos Caiuá e Bau-
ru (Cretáeeo Superior). Estruturalmente, a região compreende
segmento do Arco de Ponta Grossa, no qual insere-se cerrado
enxame de diques de diabásio de direção geral NW -SE, além
de outras estruturas dispostas segundo as direções NE-SW, E-
W e N-S. Os dados aeromagnéticos processados, pertencentes
ao Projeto Aerogeofísico Rio Ivaí, foram coletados em 1981
pelo Consórcio CESP-IPT a uma altura média de 450 metros,
segundo linhas de vôo de direção N-S espaçadas de 2.000 me-
tros. Um levantamento com estas características atenua as al-
tas freqüências, decorrente da altura de vôo, e não detecta cor-

pos de comprimento menor do que o espaçamento das linhas.
Para ilustrar tais efeitos, foi realizado um perfil magnetométri-
eo terrestre sobre diques de diabásio aflorantes e posteriormente
continuado para cima até a altura de vôo do aerolevantamento.
Inicialmente os dados aeromagnetométricos foram avaliados
criticamente e interpolados, pelo método da curvatura míni-
ma, segundo malhas regulares de 500x500 metros. Os grids
assim produzidos foram micronivclados com o intuito de eli-
minar artefatos dispostos ao longo das linhas de vôo. Em se-
guida foi aplicado aos dados conigidos um filtro de redução
ao pólo, o qual dispõe as anomalias diretamente sobre as fon-
tes, facilitando a interpretação. A paliir dos dados reduzidos
ao pólo utilizou-se os seguintes filtros: amplitude do smal ana-
lítico de ordens zero e um; fase do sinal analítico e gradiente
horizontal das mesmas ordens. Também foi utilizado (>método
de deconvolução de Euler, para estimar as profundidades de
corpos magnéticos a partir do modelo de diques, tendo-se ob-
servado que a maior freqüência (36%) situa-se entre 450-850
metros. Todos os mapas foram interpretados qualitativamente,
do que decorreu várias cartas de lineamentos magnéticos, cu-
jas direções foram representadas na forma de diagramas de
rosetas, assim como as tendências estruturais extraídas do mapa
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geológico, para efeito de comparação. Observou-se que as es-
truturas geofisicas de direção NE-SW, freqüentemente, deslo-
cam em algumas dezenas de metros os lineamentos de direção
NW-SE, assim como, com menor incidência, as últimas tam-
bém segmentam as primeiras, denotando fenômenos dereati-
vação tectônica posteriores ao Cretáceo. Já as estruturas gçofi-
sicas de direção E-W cortam ambas as direções indistin"tàmen-
te, parecendo, portanto, mais jovens. O arcabouço estrutural
decorrente foi comparado com os mapas da superficie piezo-
métrica virtual, da vazão e do pH, construí dos com dados de

cerca de 600 poços irregularmente distribuídos na área. No-
tou-se uma nítida correlação da superficie piezométrica virtu-
al com o relevo, acompanhando as tendências regionais domi-
nantes NW -SE, impostas pelo Arco de Ponta Grossa, cujas cotas
mais elevadas, situadas no canto SE, decaem gradativamente
para o interior da área, no sentido NW. Observou-se também
que os poços com as maiores vazões (superiores a 150 m3/h)
estão localizados predominantemente nas interseções de es-
truturas magnéticas NE-SW e NW-SE, o que pode constituir
um parâmetro para a locação de poços.

A SíSMICA DE REFLEXÃO RASA NO ESTUDO DE AFLORAMENTOS SIMILARES A RESERVATÓRIOS
FRATURADOS

Josenilda do Nascimento Lonardellil; Augustinho Rigoti2; Sidnei Pires Rostirolla2; Ciro Jorge Appi3; Adriane Fátima de
Campos4,' Ronaldo Paulo KraftI
IBolsista Projeto MODRES - Pós-Graduação em Geologia/UFPR, 2Departamento de Geologia/UFPR. 3PETROBRAS/
CENPES/PROFEX, 4Bolsista CAPES - Pós-Graduação em Geologia/UFPR

A sísmica de reflexão tem merecido grande atenção e inves-
timentos., devido a sua importância na prospecção de hidrocar-
bonetos. O maior desafio tem sido caracterizar feições de inte-
resse 10caJizadasem grandes profundidades, freqüentemente da
ordem de quilômetros. Nestas profundidades, a resolução espa-
cial não é suficiente para caracterizar o reservatório quanto a
detalhes da geometria como descontinuidades. Daí a importân-
cia de estudos de situações geológicas em parte aflorantes, simi-
lares (análogas) às situações de reservatórios que ocorrem a gran-
des profhndidades. A sísmica de reflexão rasa de alta resolução
está sendo utiJizada como instrumento principal para auxiliar o
mapeamento geológico-estrutural na determinação da geome-
tria da situação rasa análoga. O imageamento sísmico raso, de
grande detalhe, enfrenta novos desafios de toda ordem, seja na
aquisição (parâmetros de arranjo), no processamento dos dados

ou na interpretação. A Bacia do Paraná, onde a pesquisa se de-
senvolve, é representada por potenciais reservatórios análogos
do Grupo Itararé, sendo rica em afloramentos apropriados para
o estudo, apresenta potencialidade e nível adequado de conheci-
mento dos modelos de acumulação de gás. Reúne assim as con-
dições ideais para o trabalho proposto, tendo em vista a exten-
são aflorante, a existência comprovada de hidrocarbonetos e a
10caJização apropriada para aquisição de dados geológicos e
geofisicos. Os resultados obtidos até o momento, envolvem a
definição dos parâmetros de aquisição, levantamentos 20, pri-
meiros ensaios de processamento dos dados e uma interpretação
preliminar que busca correlacionar respostas sísmicas com fei-
ções geológicas e estruturais mapeadas.

Financiamento: CTPETRO/FINEPIPETROBRAS

AFERiÇÃO DO MÉTODO VLF PARA DETERMINAÇÃO DE ZONAS FATURADAS EM ROCHAS CRISTALINAS

R. G. Luzia; A. L. M. Monsores; A. B. da C. Barreto

A área de estudo está localizada na região NW do Estado do
Rio de Janeiro, município de Itaperuna, disttito de Raposo, na
microbacia superior do Córrego do Açude (mbsca). O trabalho
foi reaJizado com o apoio da Empresa Hidromineral Fluminen-
se, Água Raposo, proprietária do terreno e dos direitos minerá-
rios para explotação de água mineral, UFRJ e UERJ.

A mbsca tem a forma aproximada de um retângulo, de 1500
por 1000 metros, com o eixo maior no sentido E-W, onde estão

localizados sete poços tubulares. Dois destes estão secos e aterra-
dos, três com produções inferiores a 1000 l/h, desativados e os ou-
tros dois com produções acima de 4000 l/h, utilizados como fonte
da água kvíssima da Emp. Hidromineral Fluminense (poço 01) e o
outro para abastecimento do Hotel Raposo (poço 02). O sistema
aqüífero local é do tipo fissural, com cobertura de solo variada.

O trabalho consiste na utilização do método VLF (very low
frequency) para determinação do comportamento dos sistemas de

fraturamento e seus sets, utilizando um aparelho receptor VLF EM-
16 e fontl~ emissora de sinal TX-27 de 18.6 kHz, ambos manufatu-
rados pela Geonics, para ao final relacionar com os dados dos po-
ços existentes, testando a eficiência do método, bem como caJi-

brando a técnica de interpretação dos dados obtidos em campo.
A ffiI~todologia utilizada consiste na medição de estações a

cada 10 metros com a fonte emissora regulada em torno de 1,3
ampéres e com um espaçamento entre os elett'odos de 400 me-

tros. As linhas executadas na direção E-W utilizaram a antena
emissora americana (NBA) de 24 kHz, num total de 3 linhas
com extensões de 480, 460 e 380 metros respectivamente. As
linhas consideradas N-S (N 20 W) utiJizaram a fonte TX-27,
num total de 4 linhas com extensões de 190, 220, 250 e 260
metros respectivamente. O arranjo é de uma malha quadrangu-
lar passando pelo entorno de todos os poços existentes, com um
espaçamento aproximado de 150 m entre cada linha.

Através dos dados obtidos em campo, e interpretados em
programa próprio, foram identificadas zonas anômalas repre-
sentando as respectivas fraturas na rocha cristalina do local, o
qual possui sua camada de solo variando entre 4 e 10 metros de
profundidade, determinadas anteriormente durante a perfurações
dos poços.

O resultado deste trabalho subsidiará estudos pormenoriza-
dos, em andamento dentro da tese de mestrado de Monsores A.
L. M., Programa de Pós-Graduação em Geologia da UFRJ, de
onde foram obtidos os dados Jitoesttl.lturais e hidrogeológicos
apresentados.

Lembrando ainda que após estes estudos serão realizadas
além de outros métodos geofisicos, perfilagens óticas para de-
tenninação direta da profundidade e espessura das fraturas do
objeto de estudo, as quais irão determinar ainda mais a precisão
e calibração do método.
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FOTOINTERPRETAÇÃO DE LINEAMENTOS ESTRUTURAIS ATRAVÉS DE PRODUTO INTEGRADO ETM+

LANDSAT 7 E DADOS AEROMAGNETOMÉTRICOS E SUA ASSOCIAÇÃO COM A PRODUTIVIDADE DOS
POÇOS DE ÁGUA SUBTERRÂNEA, EM TERRENO CRISTALINO, NORDESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Vanessa Madruccil & Fábio Taioli2

I Universidade de São Paulo - Instituto de Geociências (email: madrucci@usp.br)
2Universidade de São Paulo -Instituto de Geociências (email:ftaioli@usp.br)

A área de estudo está inserida na Bacia do rio Mogi-Gua-
çu e abrange as cidades de Socorro, Lindóia, Águas de Lin-
dóia, Itapira entre outras. Em termos tectônicos, a área com-
preende a Faixa Alto Rio Grande (ortognaisses e migmatitos
do Arqueano-Paleoproterozóico e seqüências metassedimen-
tares e metavulcanossedimentares do Mesoproterozóico) e a
Nappe Socorro Guaxupé (unidades granulito-granito-migma-
títicas proterozóicas e Séries magmáticas plutônicas do Ci-
clo Brasiliano. Tratam-se de rochas intensamente deforma-
das e fraturadas.

Em terrenos cristalinos, a infiltração, cireulação e acu-
mulação de águas subterrâneas são controladas principalmen-
te por sistemas de fraturas (juntas e falhas) e outras desconti-
nu idades. Como uma primeira análise, de caráter regional da
região em questão, foi elaborado um mapa de lineamentos
estruturais e posteriormente foi feita uma comparação entre
os lineamentos e a produtividade dos poços tubulares exis-
tentes na área.

O mapa de lineamentos estruturais foi elaborado através
do produto integrado Landsat ETM+ e dados aeromagneto-
métricos (fase do sinal analítico), referentes ao aerolevanta-
mento São Paulo-Rio de Janeiro (CPRM). Para a elaboração
do produto integrado foram utilizadas técnicas de pré-pro-
cessamento (correção atmosférica e geométrica- ETM+ e
micronivelamento e filtragens das derivadas - Mag) e pro-

cessamento de imagens (integração mS). Este produto inte-
grado apresenta as feições de relevo e drenagem fornecidas
pela imagem ETM+ e as principais feições estruturais forne-
cidas pela fase do sinal analítico, auxiliando na fotointerpre-
tação geológica de lineamentos estruturais.

Posteriormente foi realizada uma análise para se avaliar
a influência entre a proximidade dos lineamentos, intersec-
ção de lineamentos e direção de lineamentos e a produtivida-
de dos poços existentes na área (valores de capacidade espe-
cífica). Notou-se através dos gráficos, que na maioria dos
casos as maiores produtividades estão relacionadas com a
presença de lineamentos estruturais e com intersecçiío de li-
neamentos. As maiores produtividades também estão associ-
adas aos lineamentos de direções NW.

O produto integrado ETM+ Landsat 7 - dados rnagneto-

métricos se mostrou eficiente na fotointerpretação dos linea-
mentos estruturais. Verificou-se a alta correlação entre presen-
ça de lineamentos e alta produtividade de poços. Cabt: ressal-

tar que a análise entre lineamentos estruturais e produtividade
dos poços existentes na área corresponde a um estudo prelimi-
nar regional, e deve ser seguido de um estudo neot(:ctônico
local, através da elaboração de mapa morfoestrutural e medi-
das de campo para a determinação da direção dos t:sforços
compressivos ( 1) e distensivos ( 3) que irão indicar as dire-
ções das fraturas com maior potencial hídrico (paralelas ai).

MONTAGEM DE SISTEMA PARA LEVANTAMENTO GEOFíSICO POR MÉTODO ELÉTRICO

Ana Carolina Tavares Gonçalves Magalhães (carolmag@uol.com.br)
Huaila Fonseca Ayres (huaila@bol.com.br)
Me/issa Cristina Duque Nogueira (melcrist@hotmail.com)
Vanessa Nascimento Syrio (wsyrio@hotmail.com)
Paula Lúcia Ferrucio da Rocha ([errucio@acd.ujij.br)
Roberto H. Pias tino (plastino@Zipmail.com.br)
UFRJ. IGEO. Departamento de Geologia, CEP- 21949-900, Rio de Janeiro, RJ

Visando buscar um maior entrosamento entre a teoria e práti-
ca montou-se um projeto para a construção de um eletrorresis-
tivímetro com o qual é possível a obtenção de dados geofisi-
cos de subsuperficie e de poço. Tal método geofisico possibi-
lita a determinação da resistividade aparente das camadas de
subsuperficie, através de medidas de diferença de potencial
resultante do fluxo de corrente elétrica injetada no solo.

Este protótipo está sendo desenvolvido no Laboratório
de Geofisica do Departamento de Geologia - Instituto de Ge-

ociências, UFRJ e os resultados obtidos nos primeiros testes
mostraram coerência com o perfil estratigráfico da área.

Sabe-se que não é comum nas escolas de Geologia o de-
senvolvimento de ferramentas de aquisição de dados. Entre-
tanto, neste projeto observou-se que o aprendizado concreto
facilita muito o desenvolvimento do aluno, despertando o
seu interesse para a pesquisa. Soma-se também o fato de que

este equipamento já está sendo utilizado em levantamentos
de campo em áreas onde estão sendo desenvolvidas teses de
alunos do nosso departamento.

Sua finalidade didática justifica o desenvolvimento do
projeto para alunos de graduação que venham a ser apresen-

tados à Geofisica. Além disto é possível familiarizar os alu-
nos com sistemas de aqu:3ição de dados geofisicos no que se
refere a princípios de funcionamento e desenvolvimento da
operação além de dotar o grupo de pesquisa, com um equipa-
mento básico capaz de realizar levantamentos rasos com va-
lores exatos e precisos, servindo de partida para futuro proje-
to de um sistema com maior capacidade de penetra~:ão.

Somando-se a tudo isto se tem o fato de que eletrorresistivi-
dade é atualmente wna técnica de investigação indireta com gran-
des aplicações em diversas áreas da Geologia como prospecção
de água subterrânea, minério e também estudos ambientais.
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SISMICA DE REFRAÇÃO PARA ANÁLISE ESTRATIGRÁFICA DA ÁREA DE PASSIVO DA FÁBRICA DA
PETROFLEX S. A., DUQUE DE CAXIAS . RJ.

M A. Mane; A. F D. Freitas; A. B. L. Barreto
DGAP - FGEL - VERJ

Este trabalho tem por objetivo, mapear o embasamento e as
camadas litológicas sobrepostas, delimitando a contaminação
do subsolo por resíduos químicos, na área da fábrica da Petro-
flex. Foi utilizado o método geofísico de Sísmica de Refração
na área, como parte de estudo para a descontaminação ambien-
tal e determinação do topo rochoso.

A Bacia da Guanabara, onde se localiza a Fábrica da Petro-
flex, tem a sua litologia mais antiga formada por granada-bioti-
ta-sillimanita gnaisse quartzo-feldspáticas, datada do Meso-Ne-
oproterozóico e que pertencem ao Complexo Paraíba do Sul.
Acima temos a Unídade Santo Aleixo, de idade Neoproterozói-
co, constituída por granada-homblenda-biotita granodiorito, a
Suíte Serra dos Órgãos formada por homblenda-biotita grani-
tóide de granulação grossa.

No Paleozóico formaram-se os Granitóides do tipo I, pós-
tectônicos formados por homblenda-biotita, com granulação
variando de fina a média. Intrusão de rochas alcalinas ocorre-
ram no Cretáceo- Terciário (como exemplo, o batólito da Serra
dos Órgãos). Sedimentos flúvio-marinhos constituem uma in-
terdigitação de depósítos fluviaís e marinhos regressivos. En-
contram-se sedimentos finos, síltíco-argilosos, ou argilo-síltí-

cos, ricos em matéria orgânica. Geneticamentei os sedimentos
flúvio-marinhos correspondem a ambiente de planície de maré
e progradação de litoral, em regime estuarino, iservindo como
substrato para o desenvolvimento do ecossistefa de mangue-
zais. Os Depósitos Aluviais são constituídos de :areias finas es-
tratificadas e moderadamente selecionadas, intercaladas com
lentes finas e irregulares de argila e sedimentos: finos, bastante
orgânicos e com pouca espessura. A idade desses depósitos va-
ria entre 2.000 e 1.200 anos.

Com a sísmica de refração delimítou-se o tqpo do embasa-
mento que pelas informações geológicas deve v~riar devido ao
tectonismo afetado por um sistema de dobramertto.

A presença de aterro em superfície e camadas de material pou-
co consolidado (principalmente argíla orgânica), Iconforme pode
ser observado na descrição geológica, atenuaram sensivelmente os
sinais sísmicos e, em adição, a presença de materais com baixa
velocidade de propagação sísmica abaixo de materliais com veloci-
dades sísmicas mais elevadas podem causar disto~ções nos cálcu-
los de profundídade, conforme os preceítos básic~s da teoria que
trata do método de sísmíca de reITação. As sessões geradas eviden-
ciam a grande complexidade presente no substratq local.

ASPECTOS DA QUALIDADE DE ÁGUA DO AQüíFERO BARREIRAS NO ESTADO DA BAHIA EO
ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES LITORÂNEAS

José de Castro Mel/oI; Geraldo da Silva Vilas Boas2

ICompanhia de Engenharia Rural da Bahia - CERB, 2/nstituto de Geociências da UFBA

O Grupo Barreíras (Mioceno a Pleistoceno inferior) é uma
unidade sedimentar terrígena de origem continental, que ocorre
extensivamente ao longo da costa do Estado da Bahia, constitu-
indo o principal aqüífero desta região. O conhecimento dos as-
pectos ,~características das águas captadas do aqüífero Barrei-
ras, pretendendo seu melhor aproveitamento sustentado, está
intimamente relacionado aos processos que determinam a dinâ-
mica do meio físico e sua ocupação antrópica. Nos últimos quinze
anos, a ocupação desordenada das regiões litorâneas e a perfu-
ração indiscriminada de um grande número de poços tubulares
para o abastecimento humano e industrial promoveram, em al-
gumas áreas, a degradação da qualidade da água dos mananciais
subterriineos dos aqüíferos menos profundos. Essa ocupação vem
também provocando a devastação das áreas essenciais à recarga
desse aqüífero. Para subsidiar a adoção de soluções e medidas
preventivas quanto à evolução da perda da qualidade físico-quí-
mica da água desse aqüífero, foi realizado um estudo das carac-
terísticas hidroquímicas específicas desse manancial. O objeti-
vo principal dessa avaliação é oferecer subsídios para o estabe-
lecimento de uma base de dados científicos para a utilização
racional e manejo sustentável do aqüífero, compreendendo a
estimativa da qualidade, a identificação contínua das fontes po-
tenciais de contaminanção e alteração da sua qualidade físico-
química natural e seus processos. Tendo em vista, portanto, o
caráter estratégico e de longo prazo, o monitoramento hidroquí-
mico das águas do aqüífero Barreiras é vital a todas as ativida-
des que envolvem os recursos hídricos subterrâneos, desde a

gestão até a utilização das águas. Para caracterjzar os diferen-
tes aspectos da qualidade físico-química das águas do Grupo
Barreiras, foram utilizados dados de 384 poÇos cadastrados
nas diversas ocorrências desse manancial subterrâneo no Esta-
do da Bahia. Em muitos casos, foi possível e~etuar o estudo
comparatívo dos dados atuais, com uma seqüênfia histórica de
dados obtidos desde a construção dos poços, ~uitos deles em
operação a mais de trinta anos. Os resultados oQservados mos-
traram que as águas do aqüífero Barreiras são ,caracterizadas
por um baixo teor em sais, já que os teores de sólidos totais
dissolvidos observados estão sempre abaixo de [00 mg/l, mos-
trando uma qualidade físico-química adequada para o consu-
mo humano e industrial. Os problemas de poluição mais gra-
ves detectados e que afetam a qualidade da águ~ decorrem dos
esgotos doméstícos não tratados ou tratados & forma inade-
quada, controles inadequados dos efluentes inqustriais, a per-
da parcial e a impermeabilização das áreas de necarga. Em al-
gumas áreas na região Sul do Estado, em poços situados pró-
ximo à linha da costa, foram observadas evidê~cias de conta-
minação do aqüífero pela cunha salina, devido à exploração
desordenada. Com base nos resultados obtidos,.levando-se em
conta a análise dos aspectos hidroquímicos e hidrogeológicos,
foram propostos modelos para a elaboração de projetos de per-
furação de poços tubulares, tendo como objetivb minimizar os
problemas de perda da qualidade físico-químicla das águas do
aqüífero Barreiras no Estado da Bahia, que apresenta áreas de
grande potencialidade hídrica.
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o AQüíFERO BARREIRAS E O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS TABULEIROS COSTEIROS DO ESTADO DA I:!AHIA

José de Castro Mellol; Geraldo da Silva Vilas Boas2
1Companhia de Engenharia Rural da Bahia - CERB. 2Instituto de Geociências da UFBA

o Grupo Barreiras ocorre ao longo da costa do Brasil, em
faixa praticamttnte contínua com largura de até 100 km, desde o
Estado do Rio de Janeiro até o Estado do Amapá. Em grande
parte da sua ártta de ocorrência repousa discordantemente sobre
o embasamentqJ cristalino Pré-Cambriano e/ou sobre sedimen-
tos siliciclástic9s cretácicos. O conhecimento hidrogeológico do
aqüifero Barrei~as,pretendendo seu melhor aproveitamento sus-
tcntado, está i~timamente relacionado aos processos que deter-
minam a dinân/ica do meio fisico e sua ocupação antrópica. Nos
últimos quinze anos, a ocupação desordenada das regiões litorâ-
neas por um crescimento exponencial da população das regiões
metropolitanasiassociada à implantação de grandes projetos in-
dustriais, provocou uma degradação dos mananciais de superfi-
cie e a poluição das águas subterrâneas dos aqüíferos menos
profundos. Essa ocupação vem também provocando a devasta-
ção das áreas Qssenciais à recarga desse aqüífero. Tendo como
objetivo principal subsidiar a adoção de soluções e medidas pre-
ventivas, promoveu-se o conhecimento das caracteristicas hi-
drogeológicas çlomanancial, visando a avaliação desses recur-
sos hídricos sllbterrâneos, constituindo a base prática para o
manejo sustent~vel do mesmo. O alvo principal dessa avaliação
é oferecer uma'base de dados científicos para sua utilização ra-
cional, comprebndendo a estimativa da quantidade de recursos,
o seu potenciaÚde oferta futura, a previsão de possíveis confli-
tos entre oferta e demanda e a identificação contínua de fontes
potenciais de poluição e seus processos. Dentre os objetivos da
exploração racional, deverá ser levado em conta o estabeleci-
mento de uma capacidade institucional que assegure a coleta, o
processamentor o armazenamento, o resgate e a difusão eficien-
te das informações para os usuários em nível nacional. Tendo
em vista, portanto, o caráter estratégico e de longo prazo, o mo-

nitoramento hidrogeológico do aqüífero Barreiras é vital a todas
as atividades que envolvem os recursos hídricos superficiais e
subterrâneos, desde a gestão até a utilização das águas. Para ca-
racterizar os diferentes comportamentos hidrogeológlcos do
Grupo Barreiras, observados nas diversas ocorrência> desse
manancial subterrâneo no Estado da Bahia, promoveu-se o in-
ventário de 384 poços cadastrados, buscando identificar e defi-
nir os parâmetros e padrões deste aqüífero. Inicialmente:, anali-
sou-se as descrições litológicas e os perfis geofisicos de perfila-
gens, e em seguida, a partir dos ensaios de bombeamento, foram
observadas as características hidrodinâmicas, a partir dessas
análises, definiu-se quatro regiões padrões para o aqüífeTO,que
apresentam valores distintos para as caracteristicas hidrogeoló-
gicas. Como resultado dos estudos foram elaborados perfis e
seções estratigráficas interpretadas e modelos de compOltamen-
to hidrogeológico para o aqüífero, a partir das quais, concluiu-
se que o aqüífero Barreiras apresenta áreas de grande potencia-
lidade hídrica, como também, áreas de maior vulnerabilidade às
contaminações antrópicas. Verificou-se que o poço do pDvoado
de Arraial da Ajuda, município de Porto Seguro, foi o que apre-
sentou a maior espessura atravessada do aqüífero (220 metros)
e também a maior vazão de ensaio de bombeamento (200 m3/l).
A análise dos parâmetros hidrogeológicos evidenciou que as
maiores potencialidades hídricas estão relacionadas às áreas onde
o aqüífero possui maiores espessuras (região de Porto Seguro),
como também, nas áreas onde o aqüífero depositou-se sobre os
"paleovales" do embasamento cristalino (região de Feira de San-
tana). Em função da extraordinária extensão de ocorrência des-
se aqüífero, ao longo da região litorânea, e devido a sua impor-
tância estratégica como produtor de água, é necessária a ampli-
ação dos estudos hidrogeológicos do aqüífero.

DECONVOLUÇÃO ITERATIVA DO PULSO SíSMICO UTILIZANDO NORMA LP

Paulo Espinheira Menezes de Meio/ ; Milton José Porsani2
lIGEOIUFBA &:Bolsista do PRH-ANP; 21GEOIUFBA & CPGGIUFBA

Neste trab~]ho, apresentamos um método iterativo para de-
convolução do ~ulso sísmico com base na norma Lp que corres-
ponde a uma a<llaptação do método de inversão linearizada com
reponderação dos desvios. Os erros devidos ao filtro de predi-
ção unitária sãb elevados a um expoente relacionado à norma
em uso, definindo assim um relacionamento não linear entre os
coeficientes da filtro preditivo e o resultado da deconvolução.
Através da exp~nsão de Taylor de primeira ordem obtém-se um
sistema linear çle equações que é ponderado pelo resultado da
deconvolução 110estágio k. O presente trabalho apresenta al-
guns resultado~ da aplicação desta metodologia na inversão de
dados de reflex~o, onde são comparados e discutidos frente aque-
les obtidos conlt a deconvolução de Wiener Levinson .

A deconvo(ução do pulso sísmico é normalmente conduzida
através do métddo de Wiener Levinson (WL). Este procedimento
pressupõe que b polinômio associado ao pulso sísmico é de fase
mínima. Outra premissa básica do método de WL díz respeito ao
caráter aleatório da função refletividade. Quando qualquer uma
dessas premissas não é obedecida a qualidade da deconvolução
fica seriamente prejudicada. Vários trabalhos sobre deconvolu-
ção e estimativ<ll do pulso sísmico têm aparecido na literatura e na
maioria das ve:3es focalizam e tentam resolver os problemas rela-
cionados com q>caráter de fase do pulso e/ou aqueles relaciona-
dos com o car~ter não-branco da refletividade. Recentemente,

1Porsani et aI (2000) e, Monteiro e Porsani (1999), trabalhando na
solução de pro1tJlemas inversos desenvolveram um novo método

de inversão linearizada denominada de inversão linearizada com
reponderação múltipla dos desvios (ILRMD). Tal método 3e mos-
trou robusto e numericamente estável e não dependente das pro-
priedades estatísticas da função refletividade ou do ruído presen-
te nos dados. Este procedimento quando aplicado na deconvolu-
ção do pulso sísmico, não requer que o pulso satisfaça a p::emissa
de fase mínima e também não impõe quaisquer exigências com
relação às propriedades da função refletividade.

O novo método iterativo para deconvolução do pulso sísmi-
co como função da norma Lp trabalha com o traço de entrada
transformado, ou seja, o novo traço é a convolução da autocor-
relação do pulso com a função refletividade e, é baseado na in-
versão linearizada com reponderação múltipla dos desvios.

Os resultados obtidos utilizando dados reais (linha t,~rrestre
do PROMAX), mostra a aplicabilidade do método frente ao pro-
cedimento de deconvolução convencional com filtro de Wiener
Levinson utilizando nonna L2, mostram como a resposta im-
pulsiva da terra pode ser recuperada com alto grau de definição
mesmo quando os dados estão contaminados com ruído, elimi-
nando o groundroll. O resultado da deconvolução com t) méto-
do iterativo de deconvolução mostra como a resposta impulsiva
da terra é recuperada com fidelidade obtendo resultados satisfa-
tórios exibindo uma melhor compressão do pulso sísmico, tra-
duzida pela melhor definição e continuidade lateral das refle-
xões, comparado àqueles obtidos com a deconvolução conven-
cional de Wiener Levinson .
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PROSPECÇÃO DE ÁREAS FAVORÁVEIS À OBTENÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EM CAMPOS DOS

GOYTACAZES ATRAVÉS DE ELETRORRESISTIVIDADE

Gllstavo Rodrigues Martins de Moraes2; Fabiana Salete Pizzoti Glledes2; Luis Gomes CarvalhoJ; Leônidas Castra Mello1
IProf Adjunto UFRural RJ, 2Discentes em Geologia UFRural RJ, 3-Graduado em Geologia UFRural RJ.

Este trabalho, realizado em cooperação entre a UFRRJ/
IA/DEGEO e a Prefeitura Municipal de Campos dos Goyta-
cazes, apresenta resultados de campanha de prospeção geo-
fisica por eletrorresistividade executada em áreas dos Assen-
tamentos Rurais Che Guevara e Ilha Grande. no referido
município, na região norte do Estado do Rio de Janeiro.

Os objetivos foram a avaliação das condições de ocor-
rência de água subterrânea, através de análises de Sondagens
Elétricas Verticais (SEV) executadas com arranjo Schlum-

berger e a definição de locais a serem perfurados para capta-
ção dessa água, destinada ao consumo dom~stico/rural em
geral. '

Os resultados obtidos indicam a existência!de uma região
aqüífera, com ocorrência a partir de 50m de pro~undidade (mé-
dia), limitada por uma região resistiva que ocorre entre 150 e
200m de profundidade. Foi possível também ~estimativa da
ocorrência de água salobra/salina em alguns dO$locais estuda-
~~ I

ASSINATURA GRAVIMÉTRICA DA ILHA DE S. JORGE (AÇORES)

J.A. Motta 1; João C. Nunes2 ;B Hipólito1; P. Lopes1; V Serpa2; M Betenccurt2
1Centro de Tecnologia e Geociências, Departamento Geologia - Laboratório de Geofisica Aplicada, UFPE., At: Ac. Hélio

Ramos s/n, CDU, 50740-530 Recife (PE-Brasil),jam@npd.ufpe.br
2Dep. de Geociências, Universidade dos Açores, Rua da Mãe de Deus, Apartado 1422, 9501-801 Ponta Delgada Mçores,
Portugal) jcnunes@notes.uac.pt

A ilha de S. Jorge está implantada a cerca de 180 km para
Leste da Crista Médio-Atlântica e com as ilhas do Faial e do
Pico ddine um importante sistema vulcânico do Arquipéla-
go dos Açores, controlado por uma tectônica ativa de direc-
ção geral WNW-ESSE. Implantada numa zona de interação
entre as placas litosféricas Euroasiática e Africana, essa ilha
apresenta um alongamento geral segundo uma direcção
WNW-ESE, com um comprimento máximo de 55 km e uma
largura máxima de 7 km, com uma área total de cerca de 246
km2, de natureza marcadamente basáltica e fissural do vul-
canismo que lhe está associado. A actividade vulcânica pre-
sente na ilha (predominantemente do tipo estromboliano a
hawaiiano) foi responsável pela edificação de cerca de 200
cones mono genéticos e pela emissão de escoadas lávicas
essencialmente do tipo aa, de que resultou um empilhamento
lávico com algumas centenas de metros de espessura.

A edificação daqueles centros eruptivos foi intensamente
controlada pela tectônica ativa da região, como o demons-
tram.os diversos alinhamentos vulcano-tectônicos e as es-
carpas de falha de orientação geral WNW-ESSE presentes
na ilha.

Em Outubro de 1999 e Julho de 2000, foi estabelecida
uma malha irregular de observações gravimétricas na ilha de
S. Jorg'~, que inclui presentemente um total de 247 estações,
com aproximadamente 1 estação/km2 . Todas as medições
foram efectuadas com o gravímetro Lacoste&Romberg G994,
da UFPE,. O controle das estações de leitura foi executado
com abertura e o fechamento diário na Estação de Base
Gravimétrica (EBG) de controle local estabelecida no Posto
da Brigada Fiscal (GNR) de Velas, o qual constitui um ponto
de referência de nível para trabalhos anteriores.

As posições planialtimétricos das estações foram obtidas

por observações DGPS, o controle dos valores de altimetria
foi efectuado por intermédio de nivelamento !barométrico e
correlacionadas com pontos de altitude absolu~a (marcos ge-
odésicos). Mapa a1timétrico da Ilha de São Jbrge e regiões
marinhas circundantes, foi usado como fonte ~uxiliar para a
determinação da distância ortométrica das est~ções.

Fez-se a coleta de 19 amostras de rocha p<ltradetennina-
ção laboratorial dos respectivos valores de de1sidade.. Estes
valores estão sendo utilizados para a detennihação do con-
traste de densidade entre estas unidades,

.Do mapa de anomalia Bouguer se dep~eende feições
que resgatam fonnas alongadas concordante:!; com o trend
regional WSW-ESE. Feições secundárias f~zendo ângulo
com a direção do trend, parecem estar associàdas a estrutu-
ras de menor porte, possivelmente de pequeit1a amplitude.
Estas anomalias locais, de pequeno comprin1ento de onda,
parecem estar associadas a edificios vulcâniccPs e estruturas
tectônicas superficiais.

A configuração da ilha, a sua morfologia q outras condi-
cionantes naturais (principalmente as dificulqades de aces-
sos), colocaram sérias dificuldades à aquisição tios dados gra-
vimétricos, na medida em que, nesses trabalhQs, é importan-
te obter uma boa referência altimétrica dos pQntos medidos.
Estas limitações são mais acentuadas nas esta~ões implanta-
das na periferia da ilha, as quais estão, na sua inaioria, sobre
gradientes muito fortes, que caracterizam o litpral da ilha de
S. Jorge.

Espera-se que o tratamento subsequente! de toda a in-
fonnação recolhida e os mapas de anomalia:!; obtidos pos-
sam contribuir para uma identificação e car~cterização de
potenciais ~servatórios magmáticos existent~s em profun-
didade.

.
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MIGRI«\ÇÃO PRÉ-EMPILHAMENTO USANDO OPERADORES DE EXTRAPOLAÇÃO SPLlT-STEP

Reynam C. Pes(anal; Gary C. A. Poquechoque2
llFIUFBA & OPGGIUFBA (reynam@cpgg.ujba.br), 2/GEOIUFBA & Bolsista do PRH-ANP

A detenninIJção do potencial de hidrocarbonetos a partir de

medidas de amplitude e a delineação d~ reservatórios deman-

dam uma boa q/lalidade das seções sísmicas obtidas através do

processamcnto de dados sísmicos.

Dentre as elapas do processamento sísmico a migração sís-

mica é um dos principais processos e tem com objetivo trazer

as ondas sísmiqa em foco, ou seja, focalizar a energia sísmica

espalhada (Ber~hout, 1982).

Na migraçãp pré-empilhamento em profundidade, baseada

na equação de QJilda,uma estimativa da refletividade de subsu-

perficie é gera4a diretamente dos dados pré-empilhados. Esta

técnica de migtação é mais precisa em áreas geologicamente

complexas, pois colapsa as ondas sísmicas espalhadas durante o

processo de propagação e move as reflexões em tempo para as

suas verdadeiras posições em profimdidade, conseguindo ainda

melhorar a relação sinal/ruído da seção sísmica migrada. Por-

tanto, esta téenfca se constitui numa ferramenta muito impor-

tante na identificação de potenciais alvos para a exploração de
gás e óleo.

Os principais métodos de migração de ondas sísmicas, mui-

tos deles inicialmente desenvolvidos para dados 2-D pós-empi-

lhamento foranl aperfeiçoados e adaptados para a migração pré-

empilhamento ti implementados através de diferentes correções

que pudessem lfvar em consideração a lateralidade existente no

campo de veloc~dades. Entre os métodos que atuam no domínio

f-k (freqüência~nÚmero de onda), o método split-step (Stoffa, et
aI., 1990) tem s~o bastante utilizado pela indústria de petróleo.

Neste trabalho iremos usar o método split-step pareLa mi-
gração de dados sísmicos ordenados em famílias de ponto de
tiro comum. A migração será realizada simultaneamente para as
fontes e receptores usando operadores de propagação do tipo
split-step. Os dados registrados nos receptores serão depropa-
gados em profundidade e a propagação da fonte será simulada
também usando-se operador split-step. A imagem final em pro-
fundidade é obtidas somando-se todas as freqüências de inte-
resse, durante o processo de correlação dos campos propagados
e depropagados, para cada nível de profundidade.

Para efeito de comparação, utilizaremos também o método
de migração Kirchhoff pré-empilhamento em profundidade.
Nesta migração os tempos de percurso do pulso sísmico atra-
vés do modelo de velocidade são obtidos através da solução
por diferenças finitas da equação eiconal. Também visando
diminuir o tempo computacional da migração split-step si-
multânea de fontes e receptores foi implementado um proce-
dimento de migração híbrido, onde os tempos de trânsito das
fontes são calculados através da equação eiconal e os dados
dos receptores são continuados para baixo com operador do
tipo split-step.

Neste trabalho iremos apresentar os resultados obtidos atra-
vés dos métodos de migração pré-emplihamento, usando opera-
dores de extrapolação split-step, em dados sintéticos e reais.
Também discutiremos os resultados quanto à eficiência compu-
tacional e a qualidade das imagens apresentadas por cada um
dos métodos de migração implementados.

1-_
PROS~ECTO ESTRELA: GEOLOGIA E INTEGRAÇAO DE DADOS REGIAO DA SERRA DO RABO -

CARAJÁS - PA

Antonio Benvin'(io Souza Santos; Valdocir BnlStolin; Sérgio Roberto Bacelar Huhn
DOCEGEO

A área do pcospecto Estrela localiza-se a 9 km, a nordeste,

do depósito Cdstalino e está inserida na Província Mineral de
Carajás, fazendb parte da tenninação SE da falha Carajás, sen-

do constituída por rochas do Grupo Grão Pará, granitos e corpos

gabróicos intru~ivos.

De 1982 a 1984 a Docegeo realizou um programa de pros-
pecção regional na denominada Folha Estrela (F-l 041, Prospec)

que consistiu, principalmente, na coleta de sedimento ativo de

corrente, conceJ!ltrados de batéia de aluviões, amostragem de solo

cortando as estruturas principais e mapeamento geológico na

escala I: 100.OqO, que resultou em anomalias geoquímicas para

cobre, em solo,1 superiores a 800 ppm.

Em 1998 :li Docegeo, através dos Projetos Parauapebas e

Serra do Rabo,. volta a investir na região executando levanta-

mentos aeroge~fisicos ( MAG, GAMA e TEM), tendo como

modelo para pr~speção, depósitos do tipo Fe-Cu-Au. Em 1998,

no programa dtf follow uo de anomalias eletromagneticas, geo-

quimicas e geologicas o projeto Serra do Rabo descobre o depó-

sito do Cristalill1o. Em 1999, no Prospecto Estrela foram execu-

tados levantam~ntos geofisicos de polarizacao induzida, eletro-

magnetico-TEM, levantamento geoquimico e sondagem ex-

ploratória . Foram perfurados um total de 20.828,46 m de son-
dagem até dezembro de 2001, revelando recursos geologicos
preliminares em tomo de 230 MT (Cu).

Integrando os dados geofisicos ( IP, TEM, MAG e GAMA ),
observa-se que a mineralização apresenta assinaturacom as se-
guintes caracteristicas: elevada polarização, baixa resistividade,
baixo gradiente magnético e alto urânio. Esta assinatura é a que
apresentou mais elevado potencial para abrigar mineralização
com caráter sulfetado, como ficou comprovado na campanha de
sondagem executada.

A mineralização cuprifera, instalada em domínio estrutural
rúptil-dúctil, mostra-se em quase sua totalidade associada a sis-
tema veios e vênulas contendo quantidades e combinaçÔes va-
riáveis de quartzo, fluorita, turmalina, biotita e, clorita. Enve-
lope de alteração hidrotennal do tipo cloritização e, biotitização
esta relacionado ao evento mineralizante. Os sulfetos predomi-
nantes são a calcopitita, pirita e pirrotita, secundariamente mo-
libdenita, marcassita e, pentlandita. O sistema de veios e vênu-
Ias, foram controlados, predominantemente, por corredores es-
truturais semi-paralelos a falha Carajás (trend regional NW-SE)
e são bem balizados por anomalias de IP.
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MODELAGEM ACÚSTICA BIDIMENSIONAL USANDO DIFERENTES PARAMETRIZAÇÕES DO CAMPO DE
VELOCIDADE

Roberto Hugo Meio dos Santos]; Wilson Mouzer Figueiró2
IIGEOIUFBA & Bolsista do PRH-ANP (rhms@cpgg.ufba.bl), 2lGEOIUFBA & CPGGIUFBA

Este trabalho objetiva: a resolução do problema direto para
diferentes modelos acústicos bidimensionais simulando a pro-
pagação de ondas sísmicas através do método de diferenças fi-
nitas aplicado à equação da onda, onde tal problema é resolvido
considerando-se diferentes parametrizações do campo de velo-
cidade, (divisão do meio em células e funções polinomiais usual
e trigonométrica); a realização de estudo referente ao grau de
influência que tais parametrizações exercem nos dados sintéti-
cos gerados (sismogramas); à comparação dos dados sintéticos
com aqueles provenientes de situações reais; investigação de
possíveis relações matemáticas entre modelos e dados e a uma
apresentação de comparações, em tenno de economia computa-
cional, no que diz respeito a espaço de memória e a tempo de
processamento.

O método de diferenças finitas aplicada à propagação de
ondas pode ser empregado em aplicações não apenas didáticas,
mas também, exploratórias; pois pennite o acompanhamento de
todas as etapas do processamento sísmico, em situações contro-
ladas, apresentando vantagens por se tratar de um método que
trabalha com a equação completa da onda, contemplando todos
os fenômenos que caracterizam sua propagação. A modelagem
por diferenças finitas emprega freqüentemente malha espacial
unifonn'~ (x= z= y), que juntamente com o intervalo temporal t,
devem atender a relações que assegurem a estabilidade do mé-
todo e evitam dispersão numérica.

Para atender aos objetivos deste trabalho, foi suficiente con-

siderar meios acústicos na realização do estudo da influência que
diferentes tipos de parametlizações do modelo exerlcem na mode-
lagem. Diferentes caracteristicas investigadas, prdliminannente,

em modelos representativos de meios pouco relati~amente com-
plicados. Além disso, espera-se que tais característ,cas se tomem

cada vez mais acentuadas com o aumento do gra~ de complica-
ção do meio e, conseqüentemente, do modelo que r representa.

O meio geológico real precisa ser representa~o por um mo-
delo matemático a fim de que possa ser tratado ~a modelagem
que tem a equação onda como base e o método Ide diferenças

finitas como ferramenta para a geração de sismogramas sintéti-
cos. A parametrização por células ou blocos, cOI11umente usada
neste tipo de modelagem, deve introduzir algum tipo de tendên-
cia (ou bias) que contribui para o falseamento do rlesultado, pois
o meio real não é constituído de blocos justaposto$. Pelo contrá-
rio, o modelo parametrizado constitui uma simplificação do meio
geológico real que toma possível seu tratamento ij1atemático. A
presença de bias não deve desaparecer com a utilização de ou-

tros tipos de parametrizações, no entanto, espertse que ela se
manifeste de outro modo. Este trabalho faz um ilevantamento
destas diferentes manifestações para diferentes parametrizações
aplicadas à diferentes modelos geológicos: comparando-as, ana-
lisando-as, evidenciando-as e extraindo conclusÕlCs que penni-
tam vislumbrar um caminho visando a eliminaç~o ou redução
de tendências introduzidas pelos diferentes modo~ de represen-
tar matematicamente um mesmo modelo geológifo.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ATENUAÇÃO DE FLUORETO NA ZONA NÃO SATURADA (BARC~RENAlPA)

Adrianne de Lima Saraiva]; Eliene Lopes de Souza2; Geraldo Narciso de Rocha Filho3
] UFPA .. Curso de Graduaçào em Geologia - annesar@bol.com.br
2UFPA ..Departamento de Geologia, Centro de Geociências - eliene@ interconect .com.br
3UFPA .. Departamento de Química, Centro de Cíências Exatas e Naturais - narciso@ujpa.br

A área de estudo situa-se na região de Barcarena, a cerca de 2
Km da fábrica de alumínio ALBRAS, à margem direita da Baía
de Marajó e aproximadamente 40 km a SW da cidade de Beléml
PA. Os aqüíferos livres dessa região são constituídos por sedi-
mentos aluvionares quatemários e por sedimentos terciários do
Grupo BalTeiras. O sistema de aqüíferos do Barreiras é constituí-

do por um aqüífero superior, com matriz arenosa, fina a média de
espessura variável (2,5-42 m) e um aqüífero inferior, com matriz
arenosa, grossa, heterogênea e com espessura constante (> 80 m).
Ambos os aqüíferos são do tipo confinado drenante. Os princi-
pais objetivos desse trabalho foram: avaliar o comportamento do
flúor na zona não saturada e identificar os processos químicos e
fisico-químicos que controlam os seus teores nessa zona. Essa
substância foi selecionada para o estudo uma vez que se trata de
um dos principais componentes químicos presentes nos resíduos
da indÚstria de alumínio. As avaliações realizadas consistiram em
ensaios de sorção em laboratório, além de caracterização minera-
lógica dJ solo. Os primeiros envolveram a mistura de 50 g da

zona não saturada (profundidade de 30-60 cm) em 1500 ml de 10,
50 e 100 mg!L de solução de fluoreto, preparada a partir da disso-
lução de NaF. Essas amostras, coletadas em área de preservação
ambiental próximas à ALBRAS, foram agitadas durante períodos
de 5, 10, 24, 48 e 72 h, com pH igual a 6 e 7. A metodologia
aplicada para detenninação de fluoreto em solução consistiu na
utilização do elétrodo de íon específico segundo a Associação

Brasileira de Nonnas Técnicas. Os resultados de difração de raios
X realizadas nas amostras de solo indicaram a pre~ença de quart-
zo (3.35 ?) e caulinita (7.18 ?). Essas amostras ap~esentaram 22
% de teor de argila e um pH em tomo de 3,6 a ~,8. O teor de
fluoreto sorvido pela argila em função do pH e d4 concentração
dessa substância mostrou-se relativamente variáve1. As capacida-
des de sorção de fluoreto encontradas no teste forajn em tomo de
6,0 mg!g em 50 g de solo, agitado numa solução cpm concentra-
ção de 10 mgiL; 29,0 mg!g em 50 g de solo, agitafio numa solu-
ção com concentração de 50 mgiL e 50,0 mg/g eclt 50 g de solo,
agitado numa solução com concentração de 100 nj.giL. Esses re-
sultados mostraram que nas soluções com 10, 50) 100 mg!L de
fluoreto, a sorção foi de 71,1 %,64,45 e 55,5%, rdpectivamente.
Com base nestes dados constata-se que quanto mbior a concen-
tração de fluoreto menor a capacidade de sorção pçlo solo. Neste
trabalho observou-se também que os valores do rH influencia-
ram na maior capacidade de sorção de fluoreto pefa argila, apre-
sentando valores altos de sorção em pH 6 e valore~ baixos em pH
7. Esses dados revelam que a zona não saturada d<:járea estudada
representa uma linha de defesa natural contra pos~íveis contami-
nações por fluoreto. Essa defesa deve-se a presença de caulinita
que através de processos químicos retém, na sua superficie e es-
trutura cristalina, quantidades consideráveis de fluQreto. Cabe res-
saltar, que a intensidade de processo de sorção é inversamente
proporcional a concentração de fluoreto.
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AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DE AQüíFEROS UTILIZANDO DADOS DE SONDAGENS ELÉTRICAS: UM

EXEMPLO EM SIMÕES FILHO, BAHIA

Marcelo Santos SilvaI; Ana Virgínia Alves Santana2 e Olivar L. Lima3
IMestrando em Geofisica - UFBa, 2Graduanda em Geologia - UFBa, 30rientador - CPGG / UFBa

o municíwio de Simões Filho faz parte da Região Metropolita-
na de Salvadqr. A área selecionada para estudo envolveu não so-
mente a sede ~nunicipal, mas também o seu entorno, abrangendo
aproximadam~te 63,5km2. A motivação do trabalho foi verificar
as possíveis i1fluências do cemitério e depósito de lixo da cidade
na contamina~ão e degradação da qualidade dos recursos hídricos
subterrâneos qtaquela região. A área em estudo está inserida nos
domínios geo~ectônicos denominados Embasamento Ctistalino de
Salvador (EC~) e Bacia Sedimentar do Recôncavo, sendo que a
unidade sedimentar é a de maior expressividade area!. Separando
esses dois domínios tem-se a zona de Falha de Salvador. O ECS é
constituído por rochas cristolofilianas e, na porção sedimentar, aflo-
ram as forma~ões Barreiras, São Sebastião (Grupo Massacará) e
Pojuca (Grup~ Ilhas) com gêneses relacionadas à depósitos de le-
ques aluviais, Ifluviais e deltaico, respectivamente.

Os métodjos geofisicos de superflcie têm sido utilizados no
estado da Ba~ia com muito sucesso na avaliação de aqüíferos,
na locação d~ poços e no monitoramento de plumas contami-
nantes. A eletirorrestividade utiliza as variações nas resistivida-
des das rochak para determinar as condições em que as mesmas
se encontram iem subsuperficie. A profundidade do nível freáti-
co dos aqüífetos é detectado em rochas porosas ou com densas
zonas de ftanlras e falhas que permitam a circulação e armaze-
namento de água, e, portanto, a sua extração.

Foram realizadas e interpretadas 51 sondagens elétricas ver-
ticais usando o arranjo Schlumberger de eletrodos, até um má-
ximo espaçamento AB/2 de 500m. A caracterização geoelétrica
efetuada mostra que três sistemas aqüíferos se interrelacionam
na área: (i)um aqüífero livre de razoável reserva e boa produti-
vidade, a sul da falha de Salvador, constituído pelos sedimentos
do Grupo Barreiras e as rochas do ECS alteradas e localmente
fraturadas; (ii)urn sistema confinado de fraca produtividade, na
parte NW da Bacia, representado por camadas e lentes de areni-
tos de granulação fina e muito argilosos, distribuídos em folhe-
lhos que compõem a Formação Pojuca;(iii)um sistema livre e
semi-confinado, na parte NE, composto por arenitos argilosos
intercalados com folhelhos que constituem a Formação São Se-
bastião. Esses três sistemas se interconectam através dos con-
juntos de falhas e fraturas que seccionam a área. Os principais
intervalos aqüíferos arenosos foram mapeados na Formação São
Sebastião. Neles a produtividade de poços é normalm~nte ele-
vada, com vazões específicas acima de 0,5m3/hlm. Em termos
de poluição, os resultados evidenciam que os danos causados
pelo cemitério são minimizados por uma relativamente, espessa
zona não-saturada e de baixa permeabilidade. Já o depósito de
lixo doméstico de Simões Filho, localizado sobre a f.:>rmação
São Sebastião, se constitui na principal fonte contaminante que
compromete as melhores reservas hídricas da área.

IDENTIFICAÇÃO DE DESCONTINUIDADES NO EMBASAMENTO DA BACIA DE CURITIBA (PR) NA FAZENDA

eXPERIMENTAL DO CANGÜIRI-UFPR, COM BASE EM IMAGEAMENTOS ELÉTRICOS 2D

Rodoilton StevanatoI; Francisco JF. FerreiraI; Ernani F. da Rosa Filho2; Eduardo C. Hindi2
lLaboratóriolde Pesquisas em Geofisica Aplicada-LPGA/Departamento de Geologia-UFPR; 2Laboratório de Pesquisas
Hidrogeológiças-LPH/Departamento de Geologia-UFPR

O projeto ,de pesquisa visa investigar o potencial hidrogeo-
lógico dos cmnpi da UFPR, com o propósito de suprir o abaste-
cimento de á!?JUapotável através da locação e perfuração de po-
ços tubulares profundos. Os campi da UFPR situam-se, geolo-
gicamente, naiFormação Guabirotuba (Qpg), Bacia de Curitiba,
a qual assent4-se sobre o embasamento gnáissico-migmatítico
do escudo le~te-paranaense. Os trabalhos desenvolvidos pelo
LPH-UFPR e 1P0routras entidades paranaenses voltadas à pros-
pecção de águas subterrâneas na Qpg, têm demonstrado um po-
tencial limitado deste aqüífero (apesar de vazões localizadas da
ordem de 80.000lIhlpoço), tanto pela pouca expressão volumé-
trica dos reseItvatórios, representados por lentes de arenitos ar-
coseanos intetcaladas em pacotes argilosos, quanto pela quali-
dade das águals, as quais denotam elevados teores de ferro total
(média de 0,7~ ppm em 18 poços), provocando colmatação dos
filtros e das á~eas ao seu entorno, através de atividades bacteri-
anas, além deioutras conseqüências relacionadas, por exemplo,
com a turbidef e a cor das águas. Neste sentido a tendência atual
é dirigir os es~dos hidrogeológicos para a identificação de des-
continuidadesi (fraturas) no embasamento, favoráveis à perco la-
ção de águas 'subterrâneas. Considerando as dificuldades dos
métodos conv~ncionais para localizar tais descontinuidades,jul-
gou-se oportuho introduzir a geofisica enquanto técnica indireta
complementar de investigação do embasamento sotoposto à For-
mação Guabitotuba. Nesta fase da pesquisa foi selecionado o
campus da Fa(zenda Experimental do Cangüiri-UFPR, em fun-
ção de suas ne~essidades de abastecimento de água potável. Uti-
lizou-se o método geofisico do imageamento elétrico 2D, inte-
grado a outro~ dados multifonte, tais como foto interpretação de
lineamentos, ~spectos geológicos regionais e locais, além do
estudo de per(Js de poços já existentes. Nesta etapa foram exe-
cutadas 6 pseudoseções de resistividade aparente ( a), perfazen-

do 6.070 metros lineares de caminhamento com arranjo dipolo-
dipolo, espaçamento entre os eletrodos de corrente e de potenci-
al de 40 e 50 metros, investigando-se 10níveis de profundidade,
utilizando-se o equipamento Elrec-IO, do LPGA-UFPR, fabri-
cado pela Iris Instruments. Os resultados obtidos nas pseudose-
ções mostraram um comportamento muito semelhante, reflexo
da uniformidade elétrica da área, observando-se um incremento
da resistividade aparente com a profundidade. Em função da
ambigüidade inerente às pseudoseções, os dados de resistivida-
de aparente foram invertidos, gerando-se modelos de profundi-
dade. Notou-se, em geral, que os valores de resistividade verda-
deira (?) da Formação Guabirotuba são muito baixos, entre 3 e
15 ohm.m, média de 6 ohm.m, em correspondência à elevadas
condutividades dos pacotes argilosos. Valores entre 15-20 ohm.m
foram interpretados como resposta de um pacote de regolitos,
posicionado na transição entre o topo do embasamento e a base
da Qpg. Os modelos de profundidade foram calibrados por po-
ços profundos, os quais indicaram espessuras da Qpg variando
entre 53 e 60m. A interpretação de tais modelos resultou na iden-
tificação de várias descontinuidades no embasamento, caracte-
rizadas por valores de ? entre 20-30 ohm.m, em contraposição
ao embasamento resistivo, o qual apresentou índices superiores
a 30 ohm.m, atingindo até 137 ohm.m. Algumas descontinuida-
des do embasamento cri-stalino prolongam-se até a Qpg, deno-
tando reativação tectônica, caracterizadas por quebras das linhas
de contorno de e continuidade das baixas resistividades em
profundidade, interpretadas como zonas favoráveis à perco la-
ção de águas subterrâneas, coincidentes com lineamentos estru-
turais de direção N-S verificados em fotografias aéreas na esca-
la I :25.000. Finalmente foram propostas 4 locações ele poços
tubulares profundos, baseadas na integração de dados geofisi-
cos, fotogeológicos e geológicos.
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APLICAÇÃO DE MÉTODO ULTRA-SÔNICO DE PERFILAGEM DE POÇO NO ESTUDO DE FORMAÇÕES
GEOLÓGICAS DO NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

IK. Tomaso; IA. Carrasquilla; 2P. Worthington; 3A. Oliva Neto; 4C. Magalhães; 4E. Castro
ILaboratório de Engenharia e Exploração de Petróleo (LENEP/UENF), Macaé -RI, 2Robertson Geologging Ltd. United

Kingdom. 3Drill Center, Americana - Sp, 4Brain Consultoria e Tecnologia, Belo Horizonte - MG

o perfil sônico ou acústico foi introduzido nos anos 50,
com o objetivo de prestar apoio à prospecção sísmica. Poste-
riormente, passou a ser exaustivamente utilizado, principal-
mente na indústria do petróleo, para estudos da porosidade
total ( t) das rochas. Este trabalho tem como finalidade con-
substancial' uma aplicação, ainda não muito difundida do
método acústico (em especial, ultra-sônico), para auxiliar
vários tipos de pesquisas geológicas. Este método pode ser
aplicado para identificação e posicionamento, com bastante
precisão, de contatos estratigráficos presentes em poços per-
filados, fazendo ainda um estudo detalhado de eventuais fra-
turas e cavernas.

A ferramenta utilizada neste estudo foi a Borehole Televi-
ewer (BHTV), que emite pulsos ultra-sônicos (500 KHz) para
gerar perfil de imagem orientada similar a um corte da parede
do poço. Este método é mais indicado para estudos de rochas
"duras", podendo deste modo, também ser utilizado em poços
revestidos, onde pode ser visto os danos no revestimento ou even-
tuaís problemas ocorridos durante a construção do poço. Sua
resoluçiio depende de vários fatores, como: diâmetro e rugosi-
dade do poço e viscosidade da lama. Após obter os perfis de

imagem dos poços perfilados, os dados são geralmente proces-
sados em laboratório, através de um software d~ interpretação,
desenvolvido pelo mesmo fabricante da ferrame/1ta (Robertson
Geologging). Perfis cáliper e gama natural tamb~m foram obti-
dos para auxiliar a interpretação.

Os perfis utilizados neste trabalho foram obtidos a partir de
seis poços abertos perfurados em rochas sedimenjtares no estado
de Minas Gerais (próximo à cidade de Teófilo Oípni) e os resul-
tados de suas interpretações foram consideradosl bastante satis-
fatórios. Esta constatação se deve ao fato de que~apesar da fer-
ramenta BHTV ter atravessado rochas "moles" (cjuenão é a lito-
logia mais indicada para este método), ainda assijm, foi possível
identificar com aprecíável clareza nos perfis de Imagens os zo-
neamentos litológicos presentes nos poços perfil~dos, com suas
respectivas profundidades. A etapa seguinte, cojIsiste em fazer
correlação com os dados já obtidos de amostr~ de calha e de
testemunho geológico, para gerar um perfil intejgrado geológi-
co-geofisico que possibilite interpretações aind~ mais concisas
e detalhadas. Estas infonnações são fundamentajis para posteri-
ores correlações poço-a-poço e estudo da distribtjição lateral das
camadas.
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ANÁLISE DOS COMPONENTES BIÓTICOS DOS SEDIMENTOS SUPERFICIAIS

DA PLATAFORMA INTERNA DO ESTADO DE PERNAMBUCO'

Sonia Agostinhol, Lúcia Maria Majra Valençal, Fabiana Maria de Albuquerque Carneiro Campelo2

'Departamento de Geologia-UFPE, 2; Graduanda em Geologia-UFPE

Este trabalho objetivou as detenninações semi-quantitativa
e qualitativa dos componentes bióticos dos sedimentos superfi-
ciais da platafonna interna do Estado de Pernambuco, como parte
do programa de estudo integrado das platafOlmas continentais
do Nordeste do Brasil. A plataforma interna de Pernambuco, que
compreende o trecho entre a Praia Carne de Vaca, ao norte, na
divisa da Paraíba, e o Rio Persinunga, ao sul, no limite com o
Estado de Alagoas, caracteriza-se pela reduzida largura e pouca
profundidade, sendo recoberta por sedimentos carbonáticos es-
queJetais. Está subdividida em platafonna interna, média e ex-
terna. A platafonna interna, objeto deste estudo, que se estende
da linha de praia até a isóbata de 20m, apresenta relevo suave,
com algumas irregularidades, devido a presença de canais e dos
recifes, que servem de substrato ao desenvolvimento de algas e
corais. Esses recifes, que se dispõem paralelamente à praia, de-
sempenham papel importante no sistema de correntes da área,
influenciando também a morfologia costeira. Os sedimentos aí
presentes estão representados predominantemente por areias
quartzosas, médias a grossas, com certa quantidade de material
biodetritico que aumenta com a profundidade. Algumas man-
chas de lama são encontradas entre a praia e os recifes. Nesse

caso, os sedimentos são síltico-argilosos, com certa quantidade
de areia fina quartzos a e biodetritica, apresent*ndo coJoração
escurae altos teoresem matériaorgânica.

I
As amostras foram coJetadas por merguJho ~té a isóbata de

12m, ao longo de 22 perfis perpendiculares à l~a de costa, e
separados por intervalos de 3 milhas. Esse mateoaJ foi submeti-
do a peneiramento por via úmida, para classificllÇão em casca-
Jho, areia e lama. UtiJizou-se a fração areia de 31(três) estações

em cada perfil, num total de 60 (sessenta) amostras. Em alguns
casos não existindo a fração areia, utiJizou-se a f)'ação cascalho.

Com auxílio de lupa binocular foram identificados os dife-
rentes componentes bióticos, sendo coletados os fspécimes mais
bem preservados que foram acondicionados em células para pos-
terior classificação. Os principais componentes bióticos observa-
dos foram: foraminíferos, fragmentos de algas, tl.jbos de vennes,
briozoários, espiculas, corais, bivalvia, gastrópo~es, fragmentos
de conchas e equinóides, separados de acordo cqm a freqüência
observada, segundo a sua ausência (A), raridade (lI) ou abundân-
cia (Ab). Os fragmentos de algas, corais e conchjas são os mais
abundantes, seguidos por foraminíferos, bivalve$, gastrópodes,
briozoários, tubos de vennes, espículas e equinóipes.

PALEOBIOTA DO MEMBRO CRATO DA FORMAÇÃO SANTANA,
CRETÁCEO INFERIOR (APTIANO) DA BACIA DO ARARIPE

I
José Artur F. G. Andrade*, Paulo M. Brito**, Cesar Rogerio Amaral**, Lúcio Paulo Machado**, Diogo de Mayrinck** &
Marcos S. Machado** - *CPCAIDNPM, 10"DS-CE. - ** DBAVIUERJ

O Membro Crato da Fonnação Santana é constituído por
calcarenitos, calcilutitos, siltitos, margas e folhelhos intercala-
dos a evaporitos, representando um ambiente lacustre, com for-
te ciclicidade sazonal. Esta unidade apresenta uma diversidade
paleontológica de importância mundial por representar uma das
mais ricas paleobiotas, de idade Aptiana, conhecidas. Esta paIe-
obiota, fornlada por vegetais, invertebrados (crustáceos, insetos

aracnídeos, etc.) e vertebrados (peixes, anfibios; tartarugas, la-
gartos, crocodilos, aves e pterossauros), inclu~ principalmete
organismos de origem continental, embora fonnlls marinhas te-
nham sido descritas. A existência de fonnas ma~inhas pode ser,
provavelmente, decorrência do contato com o miarraso epicon-
tinental, proveniente da Bacia do Parnaíba, que rccobriu a Bacia
do Araripe no meso-albiano.

.

A MICROPALEONTOLOGIA NA GELOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DE PETRÓLEO

Rogério Loureiro Antunes (PETROBRASICENPESIPEDEPIBPA) - Simone de Oliveira Costa (FUNDAÇÃO GORdEIX)

Tradicionalmente, as infonnações micropaleontológicas, na
geologia de petróleo, são empregadas no contexto exploratório.
São obtidas mediante a análise do conteúdo fossilífero registra-
do em amostras de caJha, coletadas a intervalos regulares de
aproximadamente 20m, provenientes das seções pelíticas atra-
vessadas pelas perfurações. Integrada às demais "ferramentas"
exploratórias, a micropaleontologia (bioestratigrafia e paleoe-
cologia) tem consubstanciado as correlações geológicas, em ní-
vel de pcrfis elétricos e de seções sísmicas, fornecendo o arca-
bouço cronoestratigráfico e paleoambiental das bacias.

Por outro lado, num contexto de maior detalhe, em escala de
campo de petróleo, a micropaleontologia também pode auxiliar
nas interpretações geológicas. Embora se verifique uma mudan-
ça significativa da escala de trabalho, a abordagem metodológi-
ca permanece praticamente inalterada.

Uma jazida petrolífera constitui-se de um conjunto de ro-
chas-re,ervatório (com boa porosidade e pernleabilidade) reple-

to de hidrocarbonetos. Este conjunto encontra-te capeado por
uma rocha selante geralmente de natureza pelítkca. E bastante
comum o conjunto de rochas-reservatório resultjar da recorrên-
cia de detenninados eventos. Deste modo, variaÇões faciológi-
cas são esperadas em seu interior, onde as fácie$ psamíticas ou
mais grossas gradam para pelitos. A caracterizaçãb micropaleon-
tológica desses pelitos (biofácies), aliada a outnjs infonnações,
possibilita a individualização das várias unidadqs rochosas que
compõem o reservatório. Assim, a infonnação jnicropaleonto-
lógica também pode auxiliar na definição da arq1,liteturadeposi-
cional do reservatório, fator importante para o eptabelecimento
da melhor estratégia de produção do campo. I

Na geologia de reservatório, em face do el~vado nível de
detalhe, a bioestratigrafia passa a ser denominadll bioestratigra-
fia de alta resolução. Como, geralmente, grande Iparte do reser-
vatório de um campo encontra-se inserido no contexto de uma
biozona, os eventos biológicos coadjuvantes na!caracterização
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dessa biozonai passam a ter valor especial, desde que seja co-
nhecida a sua sucessão estratigráfica. Além disso, eventos de
extinção ou açmes, causados por variações ambientais locais,
podem ser empregados como eventos síncronos na área onde se
encontra o catnpo petrolífero. O surgimento de espécies tam-
bém pode ser utilizado, caso se disponha de testemunhos e amos-
tras laterais.

Outro asp~cto concemente à bioestratigrafia, refere-se ao
acompanham~nto de segmentos horizontais de poços (Biostee-
ring). Estes segmentos são planejados para perfurar horizontal-
mente a cama~a reservatório, aumentando a produção do poço.
EventualmentF, porém, a rota do segmento horizontal desvia-se
do que foi plaJitejadoe passa a perfurar camadas pelíticas, contí-

guas ao reservatório. Em situações deste tipo, a bioestratigrafia
pode orientar o redirecionamento da perfuração, acusando se a
mesma desviou-se para cima (seção mais nova) ou para baixo
(seção mais antiga) do reservatório.

Para que a micropaleontologia possa ser empregada nas in-
terpretações de detalhe que o estudo dos reservatórios requer, é
necessário que se realize uma investigação prévia, em interva-
los de amostragem menores, dos poços já perfurados no campo.
Somente assim será possível a elaboração de um arcabouço bio-
estratigráfico de alta resolução.

Finalmente, vale lembrar que o custo da informação micro-
paleontologia é bem pequeno em relação ao custo total de uma
perfuração (em geral inferior a 1%).

MECANiSMO TECTÔNO-HIDROLÓGICO: UM NOVO MODELO TEÓRICO PARA A FORMAÇÃO DE DOLOMITA
I CM REGiÕES SUBMETIDAS À HALOCINESE

Ricardo Latg~ Milward de Azevedo (PETROBRAS/CENPES - azevedo@ecnpes.petrobras.com.br); Gerson .losé Salamoni Terra
(PETROBKA4/RH/ll C/DTEP - gersonterra@petrobras.com.br)

Em váriaslbacias da margem sul-atlântica observa-se a pre-
sença de um pbcote de dolomitos entre estratos evaporíticos ap-
tianos e ca1catenitos e ca1cilutitos albianos, que desperta ainda
alguma curios~dade quanto a sua gênese. O modelo mais aceito,
designado infiltração por retluxo de fluidos hipersalinos (See-
page Refluxioil). não justifica o padrão estratal observado em
boa parte dos tarbonatos sobrejacentes, nem as evidências geo-
lógicas sugestivas da presença de lacunas estratigráficas no seu
topo. Também não há como atribuir aos demais modelos tradici-
onais de fonnação de dolomita a explicação para a ampla exten-

são regional constatada nas margens brasileira e africana.
É sugerida uma nova proposta para a formação de dolomita, con-

dicionada à presença de salmoras em baixos de falha lístricas decor-
rentes de halocinese. O aprisionamento dessas águas hip<:rsalinas,
com elevado teor de Mg, nos carbonatos [mos depositados nesses
baixas provocaJiam, com o soterramento, sua ulterior substituição
par dolomitos. Esse modelo tectono-hidrológico é suportado por in-
terpretações preliminares em seções da Bacia dc CaITIpos, margem
sudoeste da plataforma continental brasileira, e deve ser validado cont
estudos petrográficos e geoquímicos complementares.

A NEW TETRAPOD ICHNOTAXON (BRITOICHNIUM COELUROSAUROIDES) FROM THE JURASSIG
Bc!>TUCATU FORMATION, PARANÁ BASIN, SÃO PAULO STATE, SOUTHEASTERN BRAZIL

R. J. Bertini (NEPV-DGA-IGCE-UNESP Rio Claro) e-mail rbertini@rc.unesp.br
C. M. Carvallio (Undergraduate Geology Course-IGCE-UNESP Rio Claro) e-mail ethelmc@hotmail.com

The Botucbtu Formation comprises an aeolian sedimentary se-
quence of the Mesozoic São Bento Group, fum the Paraná Basin,
in the State of São Paulo. Lithologically it is characterized by fine
to middle coar$ed homogeneous sandstones, creaITIto red in color.

The Botuaatu Sandstone has a diversified paleoichnological
assemblage of1tetrapod trackway footprints, which had been no-
ticied since th~ beginning of the last century, but it was systema-
tically studiedJ only from the late seventies.

This paleqichnological assemblage comprises tetrapod tra-
ckways assoclated to dinosaurs (Maniraptoriformes and Omi-
thopoda), thempsids (Trytilodontoidea) and mammals.

The only iphnotaxon formally described to this assemblage,
until now, wa~ Brasilichnium elusivum Leonardi, 1981, certain-
ly associated ~o a mammal.

The objective ofthis contribution is to notice and propose a
new ichnotaxqn (Britoichnium coelurosauroides) to the Botuca-
tu Formation from the São Paulo State.

This new taxon is named in honor ofthe late paleontologist
19nácio A. Máchado Brito.

The holot)!pe is a plate of silicified sand~tone, creaJU to rose in
color, with a t:raÇkwaysequence of six footprints, deposited in the Mu-
seurn ofPaleodtology and Stratigraphy ffom the São Paulo State Uni-
versity (Rio Claro Campus), under Catalogue Number URC R. 65.

lt corresp(mds to trackway footprints made by a small the-
ropod, usually and lately called Maniraptoriformes, under a cla-
distic point of view, associated to the paraphyletic group of the
"lnfra-Order <toelurosauria", characterized by bipedal predatory
camivorous dinosaurs, of small to medium size.

Some preliminary medium parameters, measurem'~nts and
angles, considering the whole trackway, with six footprints of
feet, had been gotten to the holotype, and listed below:
length ofthe strides = 256 mm,
length of the paces = 134 mm,
pace angulations = 1600
oblique paces = 131 mm,
length of the feet = 40 mm
width of the feet = 25 mm.
Considering, assuming and comparing the:
discrete measurements which had been gotten to the trackway
footprints;
morphology ofthe feet, associated to small sized "coelurosaurs",
almost exclusively restricted to the Jurassic period;
abundant presence of therapsoid trackways, probably associa-
ted to Trytilodontoidea, in the paleoichnological assemblage of
the Botucatu Fonnation from São Paulo State, which had the
most important chronological distribution during Jurassic peri-
od;
it is considered a Jurassic age to the stratigraphic layer, from the
Botucatu Formation, where this specimen were collected.

Previous authors had considered approximately the same age
to this stratigraphic levei, even ifthere are some Upper Triassic
/ Early Jurassic proposals.

It is not known any skeletal remain, associated to a small
Maniraptorifonnes, in the Brazilian continental Jurassic. So this
new ichnotaxon brings some informations about the presence of
these bipedal predators dinosaurs, at least in Southeastern Brazil.
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o QUE É UMTEMPESTITO?

Leonardo Borghi - UFRJ, IGEO, Departamento de Geologia, 21949-900 Rio de Janeiro, RJ - (lborghi@ufrj.br)

Tempestitos são tradicionalmente rochas reconhecidas com
base na estrutura sedimentar denominada estrati ficação cruzada
monticulada (HCS - hummocky cross stratification), concebida
em 1975, por lC. HARMS e colaboradores. Tal estrutura ocor-
re tipicamente em areias/arenitos muito finos e finos. Todavia a
concepção teimo "tempestito", genético, surgira em 1974 em
estudo ele G. KELLING e P.R. MULLIN, no Jurássico do Alto
Atlas (Man'ocos), para designar uma série de camadas arenáce-
as ou rudáceas, maciças, gradadas ou estratificadas. A partir de
então, diversas litologias e estruturas já foram apontadas na ca-
racterização de um tempestito, apesar de o "paradigma HCS"
povoar o ideário geológico. No Brasil, a diagnose da HCS cou-
be alC. DELLA FÁ VERA em 1980, no Devoniano da bacia do
Pamaíba, o que pavimentou o caminho para novas diagnoses
em fonnações do Pré-cambriano ao Recente no país. Em tennos
genéticos, as proposições originais apontaram a ação única de
vagas (corrente oscilatória) de tempestade em ambiente mari-
nho raso reelaborando o substrato, o que vem sendo aceito den-
tro do "paradigma HCS", muito embora aitemativas de (i) agen-
tes (maremotos, ondas intemas e inundações fluviais catastrófi-

cas na costa), (ii) ambientes (fluvial, lacustre, plailiiciede maré e
marinho profundo), (iii) mecanismos de tranporte sedimentar
(correntes geostróficas, correntes de retomo/rela!<ação, corren-
tes de maré, correntes de turbidez) e (iv) processos hidrodinâ-
micos (corrente trativa vs. corrente oscilatória/6nda vs. fluxo
turbidítico) coexistam. Nenhuma hipótese revela~se excludente
das demais, encontrando suporte atualista (ensaij)s de flumes e
observação oceanográfica) e suporte no registroigeológico em
diversos graus de confiabilidade. Por conseguinlte, o contorno
do conceito de tempestito não é tarefa fácil do ponto-de-vista
descritivo e, sobretudo do ponto-de-vista genético, parece apontar
para problemas tais como os hoje verificados na abrangência
dos depósitos sedimentares abarcados pelo termo "turbidito",
que, neste caso, são questionados no próprio proç:esso envolvi-
do (fluxo granular vs. turbidítico, q.v. G. SHANNIUGAM, Mar.
Geol., 2000). Propõe-se que, rumo a uma solução, tempestitos
constituam um modelo genético de fácies, para o'qual um novo
esquema é exigido para cobrir a miríade de po~sibilidades do
registro sedimentar produzido mais tipicamente durante tempes-
tades em ambientes lóticos.

_, , I
A PALEOICTIOFAUNA DAS FORMAÇOES MARILlA E ADAMANTINA, CRETACEO SUPERIOR Df!' BACIA

BAURU. COMENTÁRIOS SOBRE O SURGIMENTO DA FAUNA NEOTROPICAL

PM. Brito*; C. R. Amaral*; M. A. F Reis** & L. P M. Machado *
*DBAV/UERJ; **Bolsista de Doutorado da CAPES, FGEUUERJ

A paleoictiofauna encontrada no Grupo Bauru foi coletada
principalmente em duas localidades nos estados de Minas Gerais
(aflorarrento da Formação Marília, no Km 24 da rodovia Ubera-
ba/ Uberlândia, Triângulo Mineiro) e São Paulo (afloramento da
Formaçiio Adamantina, no Município de Santo Anastácio). Nes-
tas duas localidades, os fragmentos ictiológicos são abundantes,
consistindo principalmente de dentes isolados e ossos desarticu-
lados e quebrados, associados a restos e dentes de dinossauros,
crocodilos e tartarugas, assim como raros fósseis de anuros, ser-

pente, aves e mamíferos. Os peixes estão represe1l1tados por for-
mas arcaicas que desapareceram no início do Terqiário (cf. Neo-
ceratodus, Lepisosteus) e por formas que podem s(jr consideradas
como o estoque genétíco basal dos peixes neotropij:ais modemos,
tais como os Osteoglossiformes, Characifomles, :Si]urifomles e
Ciclídeos. Embora estes clados tenham grande importância para a
geologia histórica e para a biogeografia destes gru~os, as relações
filogenéticas destes táxons não podem ser hipote~izadas, devido
às dificuldades na identificação de sinapomorfias.'

CONCHOSTRÁCEOS DA BACIA DE CAMAMU, NORDESTE DO BRASIL

lsmar de Souza Carvalho '; Wagner Souza Lima 2; Vanilda Rodine Brito da Silva'; Etsuko Hacidume '1 UFRJ-Departamento de Geologia, ismar@igeo.ujij.br
2 Fundaçào Paleontológica Phoenix, ,vagnerl@hotmail.com

A bacia de Camamu (região sul do Estado da Bahia) possui em
seus depósitos mais antigos (Jurássico Superior-Cretáceo Inferior)
uma sucl~ssão litológica siliciclástica (Grupo Brotas) na qual ocorre
uma fauna monoespccífica de conchostráceos cizicídeos. As amos-
tras analisadas são provenientes de rochas pertencentes à Forma-
ção Aliança reconhecendo-se uma grande densidade de espécimes
de conchostráceos (até 8 indivíduos por cm2). Trata-se de uma as-
sembléia monoespecífica de Cyzicus (Euestheria) pricei, conchos-
tráceo comum em várias bacias do Nordeste do Brasil

Os fósseis provenientes da bacia de Camamu apresentam-se
quase sempre como impressões, havendo alguns espécimes que
preservaram as valvas. Quando estas estão presentes encontram-
se pigmentadas por óxidos de ferro e adquirem uma cor averme-
lhada, fato que possibilita a nítida observação da escultura mi-
croalveolar. Ocorrem impressões de valvas articuladas e desar-
ticuladas. Neste último caso as valvas não sofreram transporte
expressivo, o que fica caracterizado pelas impressões comple-
tas, com contornos nítidos e a inexistência de fragmentos de
valvas. As valvas possuem um contorno subo vaI alongado, com
curvatura anterior mais ampla que a posterior. A borda dorsal é
reta, sendo equivalente à altura. A altura anterior é maior que a

posterior. O umbo é saliente, em posição anterio~, a V.da extre-
midade anterior. O ângulo postero-dorsal situa-~e em tomo de
130°. As zonas de crescimento são numerosas Ga escultura é
microalveolar. O comprimento varia entre 3,0 e 5,0 mm e a altu-
ra entre 2,1 e 3,3 mm.

Cyzicus pricei também ocorre em rochas consjideradas como
do Jurássico Superior (Formação Aliança) na baqia de Mirandi-
bOI.A partir do Cretáceo Inferior (andar Rio da ~erra) mostram
distribuição mais ampla, ocorrendo nas bacias qo Recôncavo,
de Uiraúna, Padre Marcos, Mangabcira e Malh~da Vemlelha.
No final do Eocretáceo (Aptiano-Albiano) há uma grande redu-
ção na área de distribuição desta espécie nas batias interiores,
restringindo-se à região leste da bacia do Araripe~ bacia de Bar-
ro e à bacia de Cedro. No contexto das bacias marginais esta
espécie ocorre apenas em rochas do Aptiano-Nbiano da sub-
bacia de Alagoas (Formação Macció). A presen/ia destes con-
chostráceos insere-se num contexto de corpos d'água efêmcros,
com condições alcalinas e sob condição paleoclitnática quente.

Este estudo contou com o apoio financeird da Fundação
Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do ESJtadodo Rio de
Janeiro c CNPq.
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OCORRÊNCIA DE CELACANTOS (SARCOPTERYGII, ACTINISTIA)
NO CRETÁCEO INFERIOR DA BACIA TUCANO

Marise Sardenberg Salgado de Carvalho
ICPRM - Serv~ço Geológico do Brasil, ERJ - Tel: (071)230-94549, E-mail: carvalho@cprm.gov.br

É registra~a a presença de peixes celacantos atribuídos
ao gênero M0>vsonia em depósitos do Neocomiano da For-
mação Candeias na Bacia Tucano, Bahia. Celacanto é um
nome populaI1que inclui o representante recente, Latimeria,
que vive no Oceano Índico, e os fósseis afins, denominados
Actinistia.

Esta noval ocorrência mostra os maiores exemplares já
descritos par~ o gênero e amplia o conhecimento de fósseis
da Bacia Tucaino. Nesta bacia já foram assinalados pteridófi-
tas, conchostdíceos, biválvios, escamas de Lepidotes e frag-
mentos de qu~lônios e de répteis. Ostracodes não marinhos
comprovaram: a idade Rio da Serra.

O material foi coletado na região central da bacia, na fa-
zenda Quererá, nas imediações de Araci, Bahia e pertence às
coleções do Museu de Ciências da Terra (MCTer/RJ). Cons-
ta de um crânio preservado em concreção calcária, um osso
da maxila e um osso do palato.

O crânio está parcialmente desarticulado, com 35 cm de
comprimento e 27 cm de largura. Mostra vários ossos bem
delineados e com a ornamentação desgastada. Este crânio,

como em todo celacanto, é dividido em uma parte posterior e
outra anterior. A parte posterior apresenta todos os ossos com-
pletos e mede 20 cm de comprimento. A parte anterior está
fraturada e deveria alcançar 30 cm, pois, como caract'~rística
genérica, seu comprimento é cerca de 1,5 vezes o da parte
posterior. Deste modo a medida do crânio seria de 50 cm e
este exemplar atingiria 3 m ou mais, enquanto Latimeria pos-
sui a metade deste tamanho.

O osso da maxila é representado pelo angular, que mos-
tra a região de articulação com o quadrado e mede 8,5 cm de
comprimento e 5 cm de altura. O osso do palato é um qua-
drado isolado que possui 18 cm de altura e 13 cm de compri-
mento.

Mawsonia é assinalado em formações continentais e es-
tuarinas no Cretáceo Inferior e Superior do Brasil e: de al-
guns países da África, possibilitando correlações estratigrá-
ficas. Durante o Neocomiano está presente no Brasil, nas
bacias do Recôncavo, Almada, Araripe, Tucano, Sanlyancis-
cana e Iguatu e na África, na República Democrática do
Congo e Níger.

OCORRÊNCIA DO GÊNERO TROCHACTAEON MEEK, 1863 (MOLLUSCA - GASTROPODA) NA FORMAÇÃO
JANDAíRA, CRETÁCEO SUPERIOR DA BACIA POTIGUAR

Rifa de Cassia' Tardin Cassab

Museu de Ciê~cias da Terra / DNPM-RJ Av. Pasteur, 404/ Rio de Janeiro - RJ 22290-240 rcassab@unisys.com.br

Na Forma~ão Jandaíra preservou-se uma rica e diversifi-
cada associaçko fossilífera do Cretáceo Superior. Gastrópo-
dos, biválvios!e equinóides são os elementos mais abundantes
e que possuenil o maior número de espécies. Entre os gastró-
podos, destacam-se duas famílias muito difundidas nas plata-
fonnas carbonáticas do Domínio Tetiano: ActaeoneIlidae e Ne-
rineidae. Os r(1presentantes dessas duas famílias foram utiliza-
dos para delimitar essa província paleobiogeográfica.

O gênero Trochactaeon pertence à família Actaeonelli-
dae e é um g~strópodo característico da fauna da Formação
Jandaíra. Vivaram somente durante o período Cretáceo e fo-
ram cosmopolitas no mar de Tétis. Viviam em ambientes com
águas rasas e'agitadas, possuíam hábito epifaunal e prova-
velmente alilJ/.entavam-se de detritos orgânicos como todos
os representarj.tes atuais da ordem Cephalaspidea, a qual per-
tencem. Os s~bstratos preferenciais foram as lamas calcári-
as, semelhant~s às que ocorriam na fácies de planície de maré
da Formação ~andaíra.

Os gastrópodos preservados nessa fácies apresentam-se
deformados, qm conseqüência da natureza plástica dos sedi-
mentos margclsos. Trata-se de um achatamento sem rupturas,
podendo apre~entar ondulações e que resulta no alongamen-
to do indivídpo. Várias características apresentadas pelas
conchas são resultantes dessa deformação e foram anterior-
mente utilizadas na descrição de algumas espécies.

Os fóssei$ encontrados nos sedimentos margosos apre-

sentam-se externamente sob a forma de moldes internos, mas
após um corte longitudinal constata-se a presença da concha.
Em outros locais, onde os calcários são mais puros, como na
região de Limoeiro, no Ceará, as conchas estão tota.lmente
recristalizadas, com as características externas preservadas,
porém as internas foram destruídas durante o processo de
diagênese.

Foram identificados quatro morfotipos do gênero Tro-
chactaeon. Um deles foi atribuído a Trochactaeon (Mexico-
trochactaeon) burckhardti (Bõse, 1923), espécie descrita ori-
ginalmente do Coniaciano do México e registrada também
no Maastrichtiano da Jamaica. Na Formação Jandaira eles
ocorrem nos sedimentos depositados no Turoniano Inferior.

Quatro espécies do Turoniano da Bacia do Cabo, em Per-
nambuco, foram classificadas no gênero Trochactaeon. A es-
pécie Trochactaeon lucianoi (Maury, 1930), a que está me-
lhor preservada é considerada sinônima de T. (T.) burckhard-
ti. As outras, T tamandarensis (Maury, 1930), T pompei
(Maury, 1930) e T cf silvai (Maury, 1925) são fragmentos

insuficientes para um estudo mais detalhado, porém todas
podem pertencer a mesma espécie.

A ocorrência desse gênero típico do Domínio Tetiano
na Bacia Potiguar, juntamente com a família Nerineidae,
leva a crer que os limites dessa província paleobiogf,ográfi-
ca no Cretáceo Superior estariam mais ao sul do que: é esta-
belecido na literatura.
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PALlNOLOGIA DE DEPÓSITOS AFLORANTES DA FORMAÇÃO BATINGA, MEMBRO BOAqICA,
CARBONíFERO SUPERIOR DA BACIA DE SERGIPE.

Rodolfo Dino *, **; Luzia Antonioli*; Sergio Bergamaschi**; Maria Antonieta da C. Rodrigues **

* PETROBRAS/CENPES/PDEPlBPA; ** UERJ/FGEL/DEPA

Registros de fragmentários depósitos do Paleozóico Superi-
or nas bacias cretáceas marginais têm sido, desde há muito,
reportados. Ocorrem nas bacias de Barreirinhas, Sergipe, Ala-
goas, Recôncavo, Tucano, Jatobá e Camamu. Contudo, as
ocorrências aflorantes, dada suas condições de alteração, sis-
tematicamente têm resultado estéreis para o método palino-
lógico; e mesmo nas seções equivalentes em subsuperficie,
os dados são escassos e consistem na maioria de citações de
palinomorfos a nível genérico.

Amostras de uma seção aflorante da seqÜência neopa-
leozóica da Bacia de Sergipe foram analisadas palinologi-
cament~ e resultaram férteis. Trata-se de material atribuí-
vel ao Membro Boacica da Formação Batinga, constituído
de um pacote de siltito micáceo, maciço, de coloração cin-
za-médio, cujos corpos em geral, possuem geometria lenti-
cular ou, menos freqÜentemente, tabular. Amostras da parte
inferior da seção, procedente de fáceis de ritmito "varvói-
de", com altemância de níveis centimétricos de siltitos la-
minados e arenitos muito finos com estratificação cruzada
cavalga.nte, apresentaram-se estéreis.

O a [loramento, onde se realizou a amostragem palinoló-
gica, localiza-se nas proximidades da BR-I 01 (trecho Araca-
ju-Propriá), nas imediações do acesso à localidade de Cedro
de São João, SE (coordenadas: 10°12'54,1" S e 36° 49' 13,6").
As camadas superiores são portadoras de uma associação
esporo-polínica, com concentrações variadas e estado de pre-
servação gradando de bom a excelente; que propiciaram o
material básico para o presente trabalho. Os táxons represen-
tados na associação compreendem 10 espécies de esporos
(distribuídos entre 4 gêneros) e 22 espécies de grãos de pó-

len (12 gêneros). A associação é reconhecida pela expressiva
representação qualitativa e quantitativa dos grãos de pólen
monossacados de simetria radial e bilateral (lfotonieispori-
tes, Caheniasaccites, Costatascyclus, e PlicatipÕillenites), per-
fazendo aproximadamente 70% da associaçã<jl, secundados
por esporos triletes lisos (Leiotriletes, Punctati~porites), ra-
ros esporos ornamentados (Granulatisporites,i Horriditrile-
tes) e tendo como componentes menores da assbciação (5%),
os grãos de pólen estriados dos gêneros I/linifes e Protoha-
ploxypinus. A composição da palinoflora idendficada permi-
te a correlação com os estratos de formações icronoequiva-
lentes nas bacias paleozóicas brasileiras.

A distribuição vertical das espécies I/linitef unicus, Pro-
tohaploxypinus amplus, Cannanaropollis janafâi, Florinites
occultus; Striomonosaccites ovatus, Costatasc:)(;lus crenatus,
identificadas na associação, são claramente cqnsoantes com
uma idade neocarbonífera, provavelmente Westphaliano, para
estes estratos. Apesar dos dados litológicos *ugerirem um
ambiente glácio-marinho para a deposição difstes estratos,
não foram identificados elementos do paleou1icroplâncton
marinho na associação recuperada. A presençaiexpressiva de
matéria orgânica lenhosa de origem continentlil, no resíduo
palinológico, indica uma forte influência continental à época
da deposição.

A palinoflora do membro Boacica, ora identificada, for-
nece uma clara evidência de uma afinidade 1!1orísticagon-
dwânica, onde os palinomorfos são produtos de uma vegeta-
ção dominantemente gimnospénnica (Cordaitilles e Conife-
rales). Os grãos de pólen estriados presumivelrnente derivam
de plantas afins das glossopterídeas.

OR:IGEM DOS DEPÓSITOS DE AREIAS DA REGIÃO DE CAMAÇARI-DIAS D'ÁVILA, ESTADO DA BAHIA

Paulo Jorge D 'Andrea Espinheira (1), Geraldo da Silva Vilas Boas (2), Francisco Ferreira Fortunato (2)
(1) Insfltuto de Geociências da UFBA. (2) Curso de PÓs-graduação em Geologia da UFBA

No Recôncavo Baiano, notadamente na área de abran-
gência dos municípios de Camaçari e Dias D' Ávila, Estado
da Bahia, ocorrem depósitos de areias brancas, quartzos as,
inconsolidadas, extensivamente e intensivamente exploradas
pela industria da construção civil. Esses depósitos constitu-
em uma das principais fontes de areia para a região metropo-
litana de Salvador. Os trabalhos publicados, até então, na li-
teratura geológica, têm atribuído a gênese desses sedimentos
a processos não especificados de intemperismo, transporte e
acumulação em áreas específicas, bem como, a processos
eólicos. A área de ocorrência dos depósitos arenosos é parte
integra:1te da bacia sedimentar do Recôncavo, sendo que as
rochas aflorantes são pertencentes às Fonnações São Sebas-
tião e Marizal, ambas de idade Cretácea Inferior. Essas For-
maçõe~: são essencialmente terrígenas, estando a segunda re-
pousando sobre a primeira discordantemente. Os resultados
obtidos no presente trabalho mostram que a gênese dos de-
pósitos arenosos está relacionada essencialmente a proces-
sos pedogenéticos (podzolização), correspondendo esses se-

dimentos a horizontes iluviados de ESPODOSpLOS, desen-
volvidos sobre facies arenosas, presentes no tOjpodas fonna-
ções São Sebastião e Marizal, na área estudada, É importante
destacar que o desenvolvimento dos ESPODOSOLOS é fa-
vorecido neste caso pelo material de origem ppbre em bases
e extremamente silicoso. O processo de podtolizaçao res-
ponsável pela gênese dos ESPODOSSOLOS ~onsiste na to-
tal destruição dos minerais primários e secundários alterá-
veis na parte superior do perfil por um processo de acidólise
promovido pela ação de ácidos orgânicos. O~ produtos re-
sultantes desta acidólise, sílica, ferro e alumíI).io, são remo-
vidos por iluviaçao, e vão se acumular em profundidade for-
mando um horizonte B espódico. O resultado final da forma-
ção destes solos é um perfil pedológico coIT1uma espessa
camada arenosa superficial (horizontes A e .E1)que chega a
atingir até seis metros de espessura. A distribuição dos depó-
sitos arenosos está associada às áreas de ocontências das fa-
cies arenosas das formações São Sebastião e :Marizal, con-
troladas pelo arcabouço estrutural dessas fomÍações.
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SEQÜ8NCIAS DA FORMAÇÃO SANTA BÁRBARA (NEOPROTEROZÓICO III-CAMBRIANO INFERIOR)

NA SUB-BACIA CAMAQUÃ CENTRAL, RS

Gelson L. fàmbrinF, Liliane Janikian', Renato Paes de Almeida2, Antonio Romalino S. Fragoso-Cesar, Annamaria Rizzo da Fonseca3

'/Gc-U5'P bohistas da FAPESp, l/Gc-USp. 3Geóloga da RM e-mail: gJambrini@yahoo.com
Apoio: FAPESP-processos 98/045/0-/,98/03682-3, 00/07510-4 e 01/0/439-9

Sobre o erhbasamento do Escudo Gaúcho oeorrem cobertu-
ras sedimentalles e vulcano-sedimentares anorogênicas (Frago-
so-Cesar et ali neste congresso) reunidas no Grupo Camaquã
(Neoproterozáico III-Cambriano Inferior) que atinge 6000 m,
organizado, d<!base para o topo, nas unidades Formação Mari-
cá, siliciclástiaa, Subgrupo Crespos, vulcano-sedimentar, e For-
mação Santa ~árbara, siliciclástica. O Grupo Camaquã, unida-

de litoestratiglláfica que preenche a bacia homônima, aflora em
três sub-baciap principais de direção preferencial NNE-SSW
separadas pekls altos do embasamento de Caçapava do Sul e da
SeITa das Encantadas, a saber: sub-bacias Camaquã Oeidental,
Central e Ori~ntal. A Fonnação Santa Bárbara na Sub-Bacia
Camaquã cen

l

ral será o tema de abordagem deste resumo.
A Sub-Bac a Camaquã Central, a norte do rio Camaquã onde os

estudos acham~se mais adiantados, abrange as ocOlTências das Mi-
nas do Camaqu~, famosa por alojar as mineralizações de cobre, hoje
aparentemente bgotadas, e de Bom Jardim. As rochas sedirnentares
que ocolTem erh ambas, classicamente relacionadas à Fonnação Ar-

roio dos Nobret por outros autores, têm sido attibuídas à Fonnação
Santa Bárbara (e.g. Fambrini et aI. 1996, XXXIX CBG, v.2, págs.
204-206), gerada após atividades vulcânicas do Subgrupo Crespos.

Na Sub-Bácia Camaquã Central foram identificadas três se-
qüências depo$icionais separadas por discordâncias erosivas, de-
signadas como Seqüência Santa Bárbara Central 1, 2 e 3, res-
pectivamente,!SSBcI, SSBc2 e SSBc3. Essas seqüências carac-
terizam-se pel~s superfícies limitantes e pelo padrão de empi-
Ihamcnto dc s~us tratos de sistemas, distintas da divisão litoes-
tratigráfica qu~ é baseada na composição litológica de cada con-

junto e com limites sem significado genético. É notável a cor-
respondência entre as seções colunares das regiões das Minas
do Camaquã e de Bom Jardim.

A SSBc1 não exibe os depósitos basais, pois estes se encon-
tram truncados pela Falha Tapera-Emiliano que limita a leste a
Sub-Bacia Camaquã Central nas Minas do Camaquã, onde ocor-
re. Esta seqüência caracteriza-se por uma sucessão marinha de
costa-afora onde se destacam depósitos de conglomerados e are-
nitos interpretados como fácies distais de turbiditos. A espessu-
ra estimada é de cerca de 150 m.

A SSBc2 limita-se com a anterior por superfície erosiva mar-
cada pela presença brusca de conglomerados submarinos sobre
arenitos finos e ritmitos gerados por COlTentcs de turbidez. Nesta
superfície encontram-se vestígios da erosão dos depósitos subja-
centes evidenciados por elastos de arenitos e pelitos. Esta seqüên-
cia, a mais espessa da sub-bacia (cerca de 1200 m), compÔe-se de
depósitos marinhos de costa-afora separados em três st:cessões
(i) sucessão marinha de turbiditos proximais a distais, (ii) suces-

são marinha de tempcstitos de costa-afora e (iii) sucessào mari-
nha de face litorânea (shoreface) e de planície de marés.

A SSBc3 acha-se limitada com a SSBc2 por superfície erosi-
va claramente marcada pela presença abrupta de conglomerados
de leques aluviais sobre arenitos finos e ritmitos marinhos de pla-
nÍCie de marés e de face litorânea. Esta seqüência é individualiza-
da na (i) sueessão de leques deltaicos e aluviais e (ii) sucessão
marinha costeira interpretada como evento amplo de inundação
causado por transgressão marinha posterior. A espessura mínima
estimada para a seqüência gira em torno de 1000 m.

A FORMAÇÃO BARRIGA NEGRA, URUGUAI: POSSíVEL CORRELATO DA FORMAÇÃO SANTA BÁRBARA
(NEOPROTEROZÓICO III-CAMBRIANO INFERIOR)

I
Gelson L. Fambrini', Antonio Romalino S. Fragoso-Cesar. Renato Paes de Almeida2, Claudio Riccominfl

'IGc-USP, boll'ista da FAPESP (98/03682-3), 2IGc-USp, E-mail: gJámbrini@yahoo.coll!
Apoio: FAPES,P-processos 98/04510-1,98/03682-3 e 00/07510-4

O Escudo Gaúcho possui coberturas sedimentares e vulca-
no-sedimentares anorogênicas (Fragoso-Cesar et aI. neste con-
gresso) reunidj!s no Grupo Camaquã (Neoproterozóieo III-Cam-
briano Inferiort) que atinge 6000 m no Rio Grande do Sul, orga-
nizado, da ba$e para o topo, nas unidades Formação Maricá,
siliciclástica, $ubgrupo Crespos, vulcano-sedimentar, e Fonna-
ção Santa Báljbara, siliciclástica. A extensão deste escudo no
Uruguai tam~m apresenta ocolTências cOITelacionadas com
aquelas da P011çãobrasileira (e.g. Fragoso-Cesar et aI. 1987, III
Simp. Sul-Bras. Geol., Atas, v.2, p.791-809) tais como as for-
mações Sierra!de Las Animas, Playa Hennosa e BaITiga Negra.
Trabalhos rec4ntes de campo no Uruguai revelaram que, destas
unidades, apehas a Formação BaITiga Negra (sensu Fragoso-
Cesar et aI. I<:J87),pós-vulcanogênica, tema deste resumo, pos-
sui grande poJsibilidade de cOITelação com a unidade superior
do Grupo Carnaquã no RS, a Formação Santa Bárbara. A For-
mação SielTa <l!eLas Animas, vulcanogênica, necessita de mais
estudos, mas no de ser cOITelata ao Subgrupo Crespos. Já a For-
mação Playa f-Iennosa (sensu Masquelin & Sánchez-Bettucci
1993, RBG, J3(3), p.313-322), pré-vulcanogênica, apresenta
indícios de ação de ondas de tempestade em ambiente glaciogê-
nico de possÍYiel idade sturtiana, não existindo no entanto até o

momento unidade comparável no Brasil.
Na sua localidade-tipo, a Fonnação BaITiga Negra consti-

tui-se de uma espessa sucessão de conglomerados, arenitos con-
glomeráticos, arenitos e pelitos. Na base, sobre discordància li-
tológica com seu embasamento, esta fonnação é representada
por conglomerados diversos, desde brechas com calhaus e ma-
tacões angulosos até arenitos conglomeráticos com lentes de
conglomerados com seixos. Estas litofácies basais possuem uma
característica fundamental e diagnóstica do posicionamento es-
tratigráfico e estilo tectônico deposicional: os clastos elos con-
glomerados registram sempre a área-fonte vizinha - calhaus e
seixos de mánnores dobrados da região de Polanco; matacões e
calhaus angulosos de granitos em afloramentos junto ao Granito
de Polanco; seixos angulosos de quartzo avennelhado de veio
em ocolTência junto à crista de mesma composição.

A associação de litofácies que OCOITesobre a anterior é for-
mada por intercalações centimétricas a métricas de camadas de
arenitos médios a finos e pelitos, constituindo ciclos granode-
crescentes rítmicos. Os arcnitos possuem estratificações plano-
paralela e cruzadas hU/l!lI!ocky (comprimento de onda de ~5
metros), marcas onduladas assimétricas, laminação Wll\Y; os
pelitos do topo de cada ciclo apresentam laminação plano-para-
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PALlNOLOGIA DE DEPÓSITOS AFLORANTES DA FORMAÇÃO BATINGA, MEMBRO BOAQICA,
CARBONíFERO SUPERIOR DA BACIA DE SERGIPE.

Rodolfo Dino*, **; Luzia Antonio/i*; Sergio Bergamaschi**; Maria Antonieta da C. Rodrigues**

* PETROBRASICENPESIPDEPIBPA; ** UERJIFGEL/DEPA

Registros de fragmentários depósitos do Paleozóico Superi-
or nas bacias cretáceas marginais têm sido, desde há muito,
reportados. Ocorrem nas bacias de Barreirinhas, Sergipe, Ala-
goas, Recôncavo, Tucano, Jatobá e Camamu. Contudo, as
ocorrências aflorantes, dada suas condições de alteração, sis-
tematicamente têm resultado estéreis para o método palino-
lógico; e mesmo nas seções equivalentes em subsuperficie,
os dados são escassos e consistem na maioria de citações de
palinomorfos a nível genérico.

Amostras de uma seção aflorante da seqÜência neopa-
leozóica da Bacia de Sergipe foram analisadas palinologi-
camente e resultaram férteis. Trata-se de material atribuí-
vel ao Membro Boacica da Formação Batinga, constituído
de um pacote de siltito micáceo, maciço, de coloração cin-
za-médio, cujos corpos em geral, possuem geometria lenti-
cular ou, menos freqÜentemente, tabular. Amostras da parte
inferior da seção, procedente de fáceis de ritmito "varvói-
de", com altemância de níveis centimétricos de siltitos la-
minados e arenitos muito finos com estratificação cruzada
cavalgcinte, apresentaram-se estéreis.

O aOoramento, onde se realizou a amostragem palinoló-
gica, localiza-se nas proximidades da BR-1O I (trecho Araca-
ju-Propriá), nas imediações do acesso à localidade de Cedro
de São }oão, SE (coordenadas: 10°12'54,1" S e 36° 49' 13,6").
As camadas superiores são portadoras de uma associação
esporo-polínica, com concentrações variadas e estado de pre-
servação gradando de bom a excelente; que propiciaram o
material básico para o presente trabalho. Os táxons represen-
tados na associação compreendem 10 espécies de esporos
(distribuídos entre 4 gêneros) e 22 espécies de grãos de pó-

len (12 gêneros). A associação é reconhecida pela expressiva
representação qualitativa e quantitativa dos grãos de pólen
monos sacados de simetria radial e bilateral (lfotonieispori-
tes, Caheniasaccites, Costatascyclus, e P/icatipt.JlIenites), per-
fazendo aproximadamente 70% da associaçã<b, secundados
por esporos triletes lisos (Leiotri/etes, Puncta~isporites), ra-
ros esporos ornamentados (GranulatisporitesJ Horriditrile-
tes) e tendo como componentes menores da asspciação (5%),
os grãos de pólen estriados dos gêneros Illiniks e Protoha-
ploxypinus. A composição da palinoflora identlficada pemli-
te a correlação com os estratos de formações'cronoequiva-
lentes nas bacias paleozóicas brasileiras.

A distribuição vertical das espécies Illinite'$ unicus, Pro-
tohaploxypinus amplus, Cannanaropollis jana~ii, Florinites
occultus; Striomonosaccites ovatus, CostatascJ1clus crenatus,
identificadas na associação, são claramente c9nsoantes com
uma idade neocarbonífera, provavelmente Westphaliano, para
estes estratos. Apesar dos dados litológicos ~ugerirem um
ambiente glácio-marinho para a deposição dfstes estratos,
não foram identificados elementos do paleoqlicroplâncton
marinho na associação recuperada. A presençalexpressiva de
matéria orgânica lenhosa de origem continentlll, no resíduo
palinológico, indica uma forte influência continental à época
da deposição.

A palinoflora do membro Boacica, ora idehtificada, for-
nece uma clara evidência de uma afinidade 1!iorística gon-
dwânica, onde os palinomorfos são produtos de uma vegeta-
ção dominantemente gimnospérmica (Cordait~les e Conife-
rales). Os grãos de pólen estriados presumivelrnente derivam
de plantas afins das glossopterídeas.

ORIGEM DOS DEPÓSITOS DE AREIAS DA REGIÃO DE CAMAÇARI-DIAS D'ÁVILA, ESTADO DA BAHIA

Paulo Jorge D 'Andrea Espinheira (1), Geraldo da Silva Vilas Boas (2), Francisco Ferreira Fortunata (2)
(i) instituto de Geociências da UFBA, (2) Curso de PÓs-graduação em Geologia da UFBA

No Recôncavo Baiano, notadamente na área de abran-
gência dos municípios de Camaçari e Dias D' Ávila, Estado
da Bahia, ocorrem depósitos de areias brancas, quartzosas,
inconsolidadas, extensivamente e intensivamente exploradas
pela industria da construção civil. Esses depósitos constitu-
em uma das principais fontes de areia para a região metropo-
litana de Salvador. Os trabalhos publicados, até então, na li-
teratura geológica, têm atribuído a gênese desses sedimentos
a processos não especificados de intemperismo, transporte e
acumulação em áreas específicas, bem como, a processos
eólicos. A área de ocorrência dos depósitos arenosos é parte
integra:1te da bacia sedimentar do Recôncavo, sendo que as
rochas aflorantes são pertencentes às Fonnações São Sebas-
tião e Marizal, ambas de idade Cretácea Inferior. Essas For-
mações são essencialmente terrígenas, estando a segunda re-
pousando sobre a primeira discordantemente. Os resultados
obtidos no presente trabalho mostram que a gênese dos de-
pósitos arenosos está relacionada essencialmente a proces-
sos pedogenéticos (podzolização), correspondendo esses se-

dimentos a horizontes iluviados de ESPODOSpLOS, desen-
volvidos sobre facies arenosas, presentes no tqpo das forma-
ções São Sebastião e Marizal, na área estudada. É importante
destacar que o desenvolvimento dos ESPODC»SOLOS é fa-
vorecido neste caso pelo material de origem pbbre em bases
e extremamente silicoso. O processo de podkolizaçao res-
ponsável pela gênese dos ESPODOSSOLOS consiste na to-
tal destruição dos minerais primários e secUI}dários alterá-
veis na parte superior do perfil por um proces~o de acidólise
promovido pela ação de ácidos orgânicos. Of produtos re-
sultantes desta acidólise, sílica, ferro e alumÍI~io, são remo-
vidos por iluviaçao, e vão se acumular em profundidade for-
mando um horizonte B espódico. O resultado IJinalda forma-
ção destes solos é um perfil pedológico com uma espessa
camada arenosa superficial (horizontes A e E) que chega a
atingir até seis metros de espessura. A distribuição dos depó-
sitos arenosos está associada às áreas de oconfências das fa-
cies arenosas das formações São Sebastião e :Marizal, con-
troladas pelo arcabouço estrutural dessas fomIações.

659



SEQÜBNCIAS DA FORMAÇÃO SANTA BÁRBARA (NEOPROTEROZÓICO III-CAMBRIANO INFERIOR)

NA SUB-BACIA CAMAQUÃ CENTRAL, RS

Gelson L. FambrinF, Iiliane Janikianl, Renato Paes de Almeida2,Antonio Romalino S. Fragoso-Cesar, Annamaria Rizzo da Fonseca]
'lGc-USP, !Jo!.ristas da FAPESP, llGc-USP. 3Geóloga da RM e-mail: gJambrini@yahoo.com
Apoio: FAPESP-processos 98/04510-1,98/03682-3, 00/07510-4 e 01101439-9

Sobrc o cnhbasamcnto do Escudo Gaúcho ocorrem cobertu-
ras sedimentm1es e vulcano-sedimentares anorogênicas (Frago-
so-Ccsar ct ali neste congrcsso) rcunidas no Grupo Camaquã
(Neoproterozoico III-Cambriano Inferior) que atinge 6000 m,
organizado, dil base para o topo, nas unidades FOlmação Mari-
cá, siliciclástiaa, Subgrupo Crespos, vulcano-sedimentar, e For-
mação Santa I~árbara, siliciclástica. O Grupo Camaquã, unida-
de litoestratiglpfica que preenche a bacia homônima, aflora em
trcs sub-bacias principais de direção preferencial NNE-SSW
separadas pelos altos do embasamento de Caçapava do Sul e da
Scrra das Enc..ntadas, a saber: sub-bacias Camaquã Ocidental,
Central e Oriental. A FOlmação Santa Bárbara na Sub-Bacia
Camaquã Cenlral será o tema de abordagem deste resumo.

A Sub-Bacla Camaquã Central, a norte do lio Camaquã onde os
estudos acham~se mais adiantados, abrange as oCOlTênciasdas Mi-
nas do Camaqua, f.'lmosa por alojar as mineralizaçõcs de cobre, hoje
aparentemente tsgotadas, e de Bom Jardim. As rochas sedimentm'es
que ocorrem enh ambas, classicamente relacionadas à Formação Ar-

roio dos Nobre!/;por outros autores, têm sido ahibuídas à Formação
Santa Bárbara {e.g. Fambrini et aI. 1996, XXXIX CBG, v.2, págs.
204-206), gerada após atividades vulcânicas do Subgrupo Crespos.

Na Sub-B..cia Camaquã Central foram identificadas três se-
qüências deposicionais separadas por discordâncias erosivas, de-
signadas comO Seqüência Santa Bárbara Central 1,2 e 3, res-
pectivamente, fSSBcl, SSBc2 e SSBc3. Essas seqüências carac-
terizam-se pel~s superfícies limitantes e pelo padrão de empi-
Ihamento dc s~us tratos dc sistemas, distintas da divisão litoes-
tratigráfíca qu~ é baseada na composição litológica de cada con-

junto e com limitcs sem significado genético. É notável a cor-
respondência entre as seções colunares das regiões das Minas
do Camaquã e de Bom Jardim.

A SSBcl não exibe os depósitos basais, pois estes se encon-
tram truncados pela Falha Tapera-Emiliano que limita a leste a
Sub-Baeia Camaquã Central nas Minas do Camaquã, onde ocor-
re. Esta seqüência caracteriza-se por uma sucessão marinha de
costa-afora onde se destacam depósitos de conglomerados e are-
nitos interpretados como fácies distais de turbiditos. A espessu-
ra estimada é de cerca de 150 m.

A SSBc2 limita-se com a anterior por superficie erosiva mar-
cada pela presença brusca de conglomerados submminos sobre
arenitos finos e ritmitos gerados por correntes de turbidez. Nesta
superficie encontram-se vestígios da erosão dos depósitos subja-
centes evidenciados por clastos de arenitos c pelitos. Esta seqüên-
cia, a mais espessa da sub-bacia (cerca de 1200 m), compiSe-se de
depósitos marinhos de costa-afora separados em três sucessões
(i) sucessão marinha de turbiditos proximais a distais, (ii) suces-

são marinha de tempestitos de eosta-afora e (iii) sucessào mari-
nha de faee litorânea (shoreface) e de planície de marés.

A SSBe3 aeha-se limitada com a SSBc2 por superficie erosi-
va claramente marcada pela presença abrupta de conglomerados
de leques aluviais sobre arenitos finos e ritmitos marinhos de pla-
nície de marés e de face litorânea. Esta seqüência é individualiza-
da na (i) sucessão de leques deltaicos e aluviais e (ii) sucessão
marinha costeira interpretada como evento amplo de inundação
causado por transgressão marinha posterior. A espessura mínima
estimada para a seqüência gira em tomo de 1000 m.

A FORMAÇÃO BARRIGA NEGRA, URUGUAI: POSSíVEL CORRELATO DA FORMAÇÃO SANTA BÁRBARA
(NEOPROTEROZÓICO III-CAMBRIANO INFERIOR)

I
GeLwn L. Fambrinil, Antonio Romalino S. Fragoso-Cesar. Renato Paes de Almeida2, Claudio Riccomin?
IJGc-USP, bol.tista da FAPESP (98/03682-3), 2IGc-USP, E-mail: Kjilmbrini@yaho().com
Apoio: FAPES1P-processos 98/04510-1.98/03682-3 e 00/07510-4

O Escudo Gaúcho possui coberturas sedimentares e vulea-
no-sedimcntarcs anorogênicas (Fragoso-Cesar et aI. neste con-
gresso) reunid~s no Grupo Camaquã (Neoproterozóico III-Cam-
briano Inferio~) que atinge 6000 m no Rio Grande do Sul, orga-
nizado, da ba:!e para o topo, nas unidades Formação Maricá,
síliciclástica, ~ubgrupo Crespos, vulcano-sedimentar, e Forma-
ção Santa Báljbara, siliciclástica. A extensão deste escudo no
Uruguai também apresenta ocorrências cOITelacionadas com
aquelas da porpão brasileira (e.g. Fragoso-Cesar et aI. 1987, III
Simp. Sul-Brajs. Geol., Atas, v.2, p.791-809) tais como as for-
mações Sicrra:de Las Animas, Playa Hermosa e Barriga Negra.
Trabalhos recentes de campo no Uruguai revelaram que, destas
unidades, apenas a Formação Barriga Negra (sensu Fragoso-
Ccsar et a!. 19187),pós-vuleanogênica, tema deste resumo, pos-
sui grande po~sibilidade de cOITelação com a unidade superior
do Grupo CanJIaquã no RS, a Formação Santa Bárbara. A For-
mação Sicn'a <iJcLas Animas, vulcanogênica, necessita de mais
estudos, mas Rode ser correlata ao Subgrupo Crespos. Já a For-
mação Playa {-.lermosa (sensu Masquclin & Sánchez-Bettucci
1993, RBG, 23(3), p.313-322), pré-vulcanogênica, apresenta
indícios de açqo de ondas de tempestade em ambiente glaciogê-
nico de possiv1cl idade sturtiana, não existindo no entanto até o

momento unidade comparável no Brasil.
Na sua localidade-tipo, a Formação Barriga Negra consti-

tui-se de uma espessa sucessão de conglomerados, areni tos con-
glomeráticos, arenitos e pelitos. Na base, sobre discordÜncia li-
tológica com seu embasamento, esta formação é representada
por conglomerados diversos, desde brechas com calhaus e ma-
tacões angulosos até arenitos conglomeráticos com kntes de
conglomerados com seixos. Estas litofácies basais possuem uma
característica fundamental e diagnóstica do posicionamento es-
tratigráfico e estilo tectônico deposicional: os clastos c.os con-
glomerados registram sempre a área-fonte vizinha - calhaus e
seixos de mármores dobrados da região de Polanco; matacões e
calhaus angulosos de granitos em afloramentos junto ao Granito
de Polanco; seixos angulosos de quartzo avermelhado de veio
em ocorrência junto à Clista de mesma composição.

A associação de litofácies que OCOITesobre a anterior é for-
mada por intercalações centimétricas a métricas de camadas de
arenitos médios a finos e pelitos, constituindo ciclos granode-
crescentes rítmicos. Os arenitos possuem estratifícações plano-
paralela e cruzadas hummocl..y (comprimento de onda de -5
metros). marcas onduladas assimétrieas, laminação wavy; os
pelitos do topo de cada ciclo apresentam laminação plano-para-
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leia, localmente defonnada por slumps. Esta associação repre-
senta importante elevação do nível do mar registrada em depó-
sitos de face litorânea de costa-afora afetados por tempestades.

Estas fácies marinhas são recobertas por depósitos estrato-
crescentes de leques aluviais caracterizados por arenitos médios
micáceos, com grãos de areia grossa, grânulos e seixos espar-
sos, localmente com intercalações de camadas pelíticas com gre-
tas de contração, que passam a uma sucessão decamétrica de
arenitos conglomeráticos a conglomerados pouco organizados a

desorganizados com seixos e calhaus angulosos!
Desta fonna, a Fonnação Barriga Negra é formada por fáci-

es de leques aluviais que são afogados por mar rtlSOafetado por
tempestades representando um evento transgres$ivo; sendo no-
vamente exposta com a instalação de leques aluviais estrato-
crescentes. Tal sucessão caracteliza a Fonnação Santa Bárbara
em boa parte das ocorrências do Brasil, pennitirjdo assim espe-
cular sobre uma possível correlação entre as dua~unidades com
base em critérios litofaciológicos e paleoambierjtais.

FLUORAPATITA E APATITA EM ARENITOS DA FM. RIO PARANÁ

(GR. CAIUÁ, BACIA BAURU) E HIDROTERMALlSMO NEOCRETÁCEO

L. A. Femandes1;, M Brandt Neto2 & JM V.Coutinho3
IUFPR/Degeol, Curitiba; 2UNESP/lbilce, S. José do Rio Preto, 3USP/DGM, São Paulo.

Carbonato-fluorapatita e apatita foram identiticadas em amos-
tras de tl~stemunhos de sondagens provenientes da região do Ponta I
do Paranapanema (SP). Ocorrem na fonna de cimento, em arenitos
da Fm. Rio Paraná (Gr. Caiuá), lmidade neocretácea de origem eó-
lica. No noroeste do Paraná e extremo oeste de São Paulo, em áreas
de exposição dos grupos Caiuá e Bauru, há diversas ocorrências de
arenitos silicificados. A silicificação tem caráter

localizado e não é vinculada a unidades, intervalos estrati-
gráficos ou níveis pedogenéticos. As ocorrências mais expressi-
vas est~,o alinhadas segundo NE (direção regional de zonas de
falhamento), concentrando-se no seu cruzamento com grandes
lineamentos NW associados ao Arco de Ponta Grossa.

Em campo verificam-se outras feições de contemporaneida-
de de atividades tectônicas com a silicificação, como faixas de
textura brechóide, espessura decimétrica, silicificadas como o

arenito adjacente (e.g. morro dos Três Innãos, PF-).No substra-
to da bacia, na mesma região de confluência de ljneamentos NE
e NW, na U.H.E. de Porto Primavera (Pontal do paranapanema,
SP/MS), foram descritas rochas denominadas d~ basaltos pou-
co densos. Ocorrem em bolsões localizados e são compostas
quase totalmente por palygorskita (70-95% da r~cha).

A identificação de fluorapatita e apatita em <\.renitosda Fm.
Rio Paraná vem confinnar a natureza hidroternial do processo
de silicificação, oconida no final da sedimentaçã~ na Bacia Bau-
ru, na sua parte interior, em áreas de cruzamenko de zonas de
falhamentos regionais. Provavelmente relacionaf.se ao magma-
tismo alcalino neocretáceo registrado nas bordas k:labacia, como
a ocorrência de rochas efusivas de caráter alcalinb (Analcimitos
Taiúva) intercaladas na parte superior da Fm. Vale do Rio do
Peixe, no noroeste de São Paulo.

ANÁLISE ESTRATIGRÁFICA DO GRUPO BAURU (KS) NA DEPRESSÃO DE UBERABA (MG)

Vicente José Fulfaro 1.2, Alessandro Batezelli 1, Antonio Roberto Saad 1.2, J Alexandre J. Perinotto 1.2.Apoio CNPf
1 - Departamento de Geologia Aplicada - IGCE - Universidade Estadual Paulista (Rio Claro - SP). 2 - Universid~de Guarulhos
- UnG (Guarulhos - SP).
Processos FAPESP: 99/00324-1 e 99/00323-5

O Grupo Bauru (Ks), unidade supra-basáltica da Bacia do
Paraná, especificamente nos arredores da cidade de Uberaba (De-
pressão de Uberaba, segundo HASUI, 1967), Triângulo Minei-
ro, tem sido alvo de inúmeras pesquisas nas últimas décadas,
tanto do ponto de vista econômico (exploração de diamantes e
calcário), como do ponto de vista acadêmico (estudos estrati-
gráficos e paleontológicos). O avanço nos estudos dessa região
foi significativo, uma vez que a riqueza de jazigos fossilíferos
vem despertando interesse de muitos pesquisadores desde a dé-
cada de 50. No entanto, questões tais como: relação de contato
entre as unidades litoestratigráficas, contemporaneidade das for-
mações., arranjo tridimensional e arquitetura deposicional, per-
manecem em aberto. A partir de dados recentes e inéditos de
superfície e subsuperfície foi desenvolvida uma análise estrati-
gráfica regional para as unidades que compõem o Grupo Bauru
(fonnações Uberaba e Malilia) na Depressão de Uberaba, es-
tendendo-se sua correlação às áreas adjacentes. Por meio de se-
ções e mapas estratigráficos e estruturais, foi possível um me-
lhor entendimento da Depressão de Uberaba, bem como com-
preender que sua atual configuração está principalmente relaci-
onada à tectônica terciária. Nessa depressão, foi identificado um
pacote lamítico basal na Fonnação Uberaba, provavelmente re-
lacionado a um nível de base local de características de um bai-
xio e/ou lacustre. Os dados revelaram também a interdigitação
dos arenitos da Fonnação Uberaba com os depósitos lamíticos
arenosos da Fonnação Adamantina na região de Veríssimo e
Conceição das Alagoas (MG), a oeste de uma importante feição

estrutural denominada Sutura de ltumbiara. c6m relação ao
contato entre as fonnações Uberaba e Malilia, foi identificada
uma superfície abrupta e erosiva em afloramentos próximos à
Pedreira Caieira, em Peirópolis (MG) e na ro~ovia Uberaba-
Nova Ponte, próximo à localidade de Santa Ros<\..Essa superfí-
cie foi entalhada em arenitos finos a médios, lentlculares, esver-
deados, com estratificações cruzadas acanalad~s de pequeno
porte (Fonnação Uberaba), e é marcada por depósitos conglo-
meráticos com fonna de canais, licos em estratificações cruza-
das acanaladas de pequeno a médio porte (Membro Serra da
Galga). Tanto os dados de superfície como os d~ subsuperfície
mostram que os depósitos calcários do Membro !ponte Alta são
lenticulares e fonnam corpos isolados, o que leJVouà hipótese
da origem a partir de lagos associados ao sistem~ de leques alu-
viais ou calcretização seletiva a partir de águas ~bterrâneas. A
partir dessas infonnações admite-se que a sediIJ11entaçãocretá-
cea na Depressão de Uberaba tenha oconido ~m dois cicIos:
ciclo Uberaba e cicIo Malilia. O primeiro teve i~[cio com lami-
tos e arenitos muito finos argilosos, sendo seladp por colmata-
ção pelos depósitos arenosos advindos do avanç9 de um sistema
fluvial entrelaçado. O segundo cicIo foi caracteriz~do pelo avanço
progressivo do sistema de leques aluviais, com r~trabalhamento
por rios associados. As intensas movimentações tectônicas ce-
nozóicas foram responsáveis pela individualiza~ão desses de-
pósitos, gerando distintas depressões no Triângulo Mineiro, en-
tre estas a Depressão de Uberaba, onde ficaram ~reservadas as
rochas do Grupo Bauru. .
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INFLUÊNCIA DAS CARACTERíSTICAS SEDIMENTOLÓGICAS E GEOMORFOLÓGICAS DO MÉDIO RIO
ToCANTINS NA ESCOLHA DAS ÁREAS DE NIDlFICAÇÃO DE PODOCNEMIS EXPANSA

:

(TARTARUGA-DA-AMAZÔNIA) E PODOCNEMIS UNIFILlS
(TRACAJÁ),IA PARTIR DO FECHAMENTO DA USINA HIDRELÉTRICA DE LAJEADO, ESTADO DO TOCANTINS

Odimar dos Sdf1tos Guimarães (odimar@degeo.ufo.br) Mestrando 1 DEGEOIEMIUFOP (')

Paulo de Tarsd Amorim Castro Prof Dr. 1 DEGEOIEMIUFOP (')

I') Departamenro de Geologia 1 Escola de Minas 1 Universidade Federal de Ouro Preto

Os rios Anlguaia e Tocantins, têm projetos de usinas hidro-
elétricas, em at1áliseem constmção, que poderão alterar os ecos-
sistemas ali pr~sentes, como é o caso da hidrelétrica da cidade
de Lajeado, es~ado do Tocantins, localizada a 50 km da capital
Palmas. A con~tmção da hidrelétrica provocou um extenso lago
de aproximadatnente 200 km, causando uma série de impactos
ambientais a f~una e flora local, ao invadir as planícies, lagoas
de cheia e bandos de areia (praias).

Este trabaJtlOvisa estabelecer quais e de que forma fatores
de ordem geol6gicalgeomorfológica podem influenciar aspec-
tos reprodutivJs em queiônios tartaruga-da-amazônia (Podoc-
nemis expansa

~

e tracajá (Podocnemis unifilis) e aquilatar a in-
fluência dos pr ~etos de geração de energia no sucesso reprodu-
tivo dos quelô ios de água doce do rio Tocantins, no trecho do
rio cujo finaliz~-se a constmção da hidrelétrica citada e sugerir
possíveis solu?fíes aos impactos causados. O sucesso reproduti-
vo destas espépies de quelônios, está relacionado à existência
de locais de de~ova ao longo das praias do rio que Ihes confiram
condições de e~tabilidade de temperatura e umidade durante o
tempo de incul:jaçãoe ec1osão dos ovos, pois com o enchimento
do reservatórid estas praias foram afogadas definitivamente

Em 2001, i1ltimoano antes do enchimento do lago, investiga-

mos todos os ambientes com ocorrência de desova ao longo do
trecho a ser invadido pelo reservatório em busca de parâmetros de
ordem geológicalgeomorfolócia com participação no processo re-
produtivo destas espécies, como: mapeamento das praias com inci-
dência de oviposição, distribuição geográficas das covas nas prai-
as, topografia das covas em relação ao nível do rio, escolha dos

ambientes de postura em diferentes feições, análise das fraçÔes gra-
nulométricas das amostras de areia coletada em cada cova e análise
mineralógica. Esta metodologia aplicou-se inclusive noa maiores
afluentes do rio Tocantins, pois segundo reiterados estudos, o regi-
me de vazante do rio é indicador de postura de quelônios, tl~ndo-se
em vista que nesta área citada o reservatório é estático, podendo
haver possibilidades das espécies migrarem para outros ambientes
que Ihes assegures condições naturais e adequadas.

Diante do acervo de informações coletado no processo de deso-
va de 200 I, e após acompanhar o processo de 2002 no ambiente
alterado, pretende-se buscar soluções sugerindo à construção de ban-
cos de areias artificiais às margens do lago o mais próximo possível
dos ambientes naturais. Os resultados laboratoriais de mineralogia e
granulometria assim como a distribuição das covas em ambientes
com diversas feições, facilitarão modelar estas praias artificias tão
próxima dos modelos naturais existente antes da formação do lago.

VARIAÇÃO iLATE RAL DE LEQUES SUBMARINOS DA FORMAÇÃO SANTA BÁRBARA (NEOPROTEROZÓICO

111E/OU ClAMBRIANO), NA REGIÃO DO VALE DO PIQUIRI, MUNiCíPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL, RS,
I

Ana Paula Jus/t/, Gelson Luís FambrinP,Antonio Romalino Santos Fragoso-CesarJ, Claudio Riccomin?'
IGraduação IGr:/USP, bolsista PIBICICNPq (angeralua@:zipmail.com.br); 2Pós-graduação IGc/USp, bolsista FAPESp, -'Departamento

de Geologia Se(iimentar e Ambiental do IGc/USp, *bolsista de produtividade do CNPq; Apoio: FAPESP (00107510-4) e CNPq
I

A região d~ Vale do Piquiri situa-se na Sub-Bacia Camaquã
Oriental e comIJreende uma depressão alongada, segundo a direção
NNE-SSW, corp 90 km de extensão por até 6 km de largura. Nele
ocorrem depósi~os da Fonnação Santa Bárbara que chegam a atin-
gir cerca de 5.O~Om de espessura. A área de estudo restringe-se aos

arredores dos ck1rsos médio do Arroio Piquirizinho e superior do
Arroio dos NoUres na quadrícula Cerro da Árvore (1 :50.000).

Na área d~ estudos a Formação Santa Bárbara constitui-se
de cinco unidades litoestratigráficas informais, da base para o
topo: 1- conglbmerados e arenitos inferiores (em contato por
falha com o erpbasamento do Complexo Porongos, a leste); 2-
ritmitos e arenjtos inferiores; 3- conglomerados e arenitos inter-
mediários; 4- rlitmitos e arenitos superiores e 5- conglomerados

e arenitos supebores (em contato por falha com o embasamento
do Complexo rorongos, a oeste). As unidades 2, 3 e 4 foram
objeto de estu40s deste trabalho.

O empilhatnento constitui-se de sucessivos ciclos estrato e
granodecrescel~tes vertical e lateralmente evidenciados através de
três perfis orie~tados segundo E-W, espaçados de 3 Km em mé-
dia. O perfil m~ridional compreende, da base para o toeo as uni-
dades: 2- interqalações de arenitos desde muito finos a conglome-
ráticos, por ve~es silicificados, comumente maciços ou contendo
estruturas comp laminações plano-paralelas, cruzadas, cmzadas
cavalgantes, com siltitos laminados subordinados e raras cama-
das de tufitos; esta unidade relaciona-se às fácies mediano-distais

de leques submarinos; 3- arenitos conglomeráticos e conglome-
rados, ora sustentados pela matriz, ora pelo arcabouço, com frag-
mentos variando de grânulos a calhaus, chegando a matacões
métricos em determinadas porções; apresentam-se tanto maciços
como estratificados, muitas vezes com imbricação dos clastos;
este aumento da granulometria assinala as fácies proximais dos
leques submarinos; 4- arenitos finos a grossos, localmente silici-
ficados, maciços e com laminações plano-paralelas, cmzadas e
cmzadas cavalgantes, intercalados com siltitos laminados subor-
dinados, representando as porções distais de leques submarinos.
O perfil intermediário apresenta uma sucessão similar, 2, 3 e 4,
com a presença significativa de marcas onduladas nos titrnitos
desta última unidade; este empilhamento reafirma a passagem
vertical de fácies distais, proximais e distais de leques submari-
nos. No perfil setentrional não ocorre a unidade 3 entre 2 e 4, com
o aumento da proporção de pelitos em relação aos psamitos.

Tal contexto geológico inclui-se nos depósitos gerados por
corrente de turbidez. A sobreposição de pulsos sedimentares gra-
nodecrescentes, com variação no grau de energia, juntamente com
a associação de fácies que ocorre intcrcalada de forma me>nótona,
através de camadas geralmente tabulares de grande extensão late-
ral, sugerem um paleoambiente de leques submarinos, cujas por-
ções proximais concentram-se ao sul e as mais distais aOlorte da
área estudada. Análises de paleocorrentes indicam direç;io geral
de fluxo para NE, longitudinal à orientação da sub-bacia
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MID-CRETACEOUS PLANKTONIC FORAMINIFERA AND PALEOCEANOGRAPHIC EVENTS IfrJTHE
NORTHERN SOUTH ATLANTIC

Eduardo A. M. Koutsoukos
PETROBRAS-CENPES, Cidade Universitária, Quadra 7, llha do Fundão, 21949-900 Rio de Janeiro, RJ, BRAZ1L. i (e-mail:
koutsoukos@cenpes.petrobras.com.bl)

The distribution patterns (diversity and relative abundance)
of planktonic foraminiferal assemblages are sensitive records of
major paleoceanographic events in the mid-Cretaceous northern
South Atlantic.

Fully developed open marine conditions were established
by late Aptian times, with neritic-oceanic circulation patterns,
and surface-water exchange between the central (Tethyan) and
South Atlantic oceans. The late Aptian-Albian succession is
mainly cornposed of fine to coarse carbonates accumulated in
the predominantly neritic environments of a narrow epiconti-
nental s(:a. Favusellids were the most common planktonic fora-
minifera in shallow-middle neritic environments. Intennittent
dysoxic-anoxic events in the shelf and slope basins prevailed in
the nortl1ern South Atlantic during the mid-Cretaceous, with
events of"maximum" in oxygen depletion (dysaerobic to anae-
robic) at and around the Aptian-Albian and Cenomanian- Turo-
nian boundaries.

A marked increase in the abundance of deep-water dwe-
lling (middle to deep neritic and deeper) planktonic morpho-
types in the mid- to late Albian, represented by Biticinella,
Hedbergella, Ticinella and Globigerinelloides, indicates the
establishment of connections with low-Iatitude northern regi-

ons at intennediate water depths, and improved, better oxyge-
nated, oceanic circulation. Middle to outer sh~lf biotopes of
the latest Albian are characterized by calcarequs mudstones
containing numerous planktonic foraminifers wit~ a rugose and/
or pustulose (pustules and/or costellae) chamber surface (He-
dbergella, Ticinella and Praeglobotruncana), pr~bably associ-
ated with a climate wanning at the end of the ~lbian or onset
of the Cenomanian.

Rare rotaliporids are recovered from deep neIjitic-upper slo-
pe deposits of the uppennost Albian-Cenomani~n of the nor-
thern South Atlantic. Their scarcity suggests pelagic restriction,
probably related to insufficient water depth for the ontogentic
cycle of deep-water dwelling planktonic morphotjypes. The pre-
sence of a considerably well developed oxygen ~inimum zone
in the northern South Atlantic probably posed futther restraints
to their migration and development.,

~

Particularly significant in the zona~ assembl1ges at or near
the Cenomanian- Turonian boundary i~the mar~d increase in
abundance of Globigerinoides and laige-sized ihedbergellids
(mostly "whiteinellid" morphotypes) arid hetero*licids, which
indicates well-oxygenated epipelagic water-mas~es during the
maximum of oxygen depletion in bottom waters.1

DIAGNÓSTICO GEOAMBIENTAL DA REGIÃO DE ABAíRA E ADJACÊNCIAS

Sarah E/izabeth Bellini Ladeira!; Antônio Edson Lima de Oliveira2; Flávio José Sampaio3; Antônio Marcos Pereircl3
l-Curso de Pós-Graduação em Geologia-UFBA; 2- Mestrando do Curso de Pós-Graduação em Geologia-UFBA; ~-Departa-
mento de Sedimentologia-UFBA :

o presente trabalho trata dos aspectos relativos à qualidade
ambiental da Região de Abaíra e adjacências, localizada na região
centro-sul do Estado da Bahia, na borda ocidental da Chapada
Diamantina. Neste trabalho, objetivou-se a individualização de
unidades geoambientais - setores distintos da paisagem nos as-
pectos da geologia, geomorfologia, solo, vegetação e uso do solo

- destacando os problemas ambientais associados a cada uma delas.
O trabalho iniciou-se a partir da análise de fotografias aéreas. As
infonnações obtidas foram compiladas em um over lay, que junto
com as observações realizadas durante a campanha de campo ser-
viu de base para a confecção dos mapas geológico, geomorfoló-
gico e de uso e ocupação do solo. Finalmente, foi feito um cruza-
mento das infonnações contidas nos mapas com os dados oriun-
dos da aplicação de questionários e entrevistas aos moradores do
município, referentes à economia local, saúde pública, saneamento
básico, educação e limpeza urbana. Estas infonnações possibili-
taram a individualização de três unidades geoambientais, assim
caracterizadas: i) unidade das planícies aluvionares, que respon-
dem por cerca de 10% da área estudada, preenchendo principal-
mente os vales abertos, e por vezes vales estreitos, constituída por
espessos depósitos continentais detríticos coluvionares, de com-
posição areno-argilosa, representando uma região plana, de rele-
vo rebaixado, com cotas que variam entre 500 e 600 m, sendo
áreas sujl~itas a alagamentos, inundações e assoreamento, onde os
solos associados são porosos, úmidos, ricos em matéria orgânica,
e com a presença de rolados de encostas; ii) unidade selTana, que
represema cerca de 20% da área estudada, constituída predomi-
nantemente de metarenito e quartzito acamadados, foliados e in-
tensamente fraturados e falhados, caracterizada por apresentar
serras com cristas assimétricas, pontiagudas e alongadas, com de-

clividade acima de 30°e cotas acima de 1000 m, on~e os solos são
rasos, litólicos e com baixa fertilidade; iii) unida~ sub-serrana,
que responde por cerca de 70% da área estudada, ~ituando-se na
parte central da mesma, sendo fonnada por rocha~ gnáissicas do
denominado embasamento cristalino, onde o rele~o impresso é
o de transição entre a zona das serras e a planícip, com planos
estruturais inclinados e apresentando declividadq de moderada
a baixa e paredões desnudados com vertentes cô

t

.

cavas, escar-
padas e ou íngremes e cota que variam entre 60 e 900 m. As
características fisicas da unidade das planícies aluv onares a toma
altamente favorável às atividades agrícolas, daí s4a imp0l1ância
econômica no contexto regional. Nela cultiva-sq cana-de-açú-
caro arroz, milho, feijão entre outras. Em alguns pontos desta
unidade observou-se o lançamento de esgotos d~mésticos, re-
presentando uma fonte de contaminação da águ~. Na unidade
serrana, pouca ou nenhuma atividade agrícola V/::msendo de-
senvolvida, sendo algumas áreas utilizadas COliJOpastagens.
Embora seja fonnada por rochas resistentes, o Íljtenso fratura-
mento toma essas áreas susceptíveis a desmoronaIhentos. A uni-
dade sub-serrana apresenta boa qualidade geot~cnica, sendo
amplamente utilizada para a construção de resi~ências. Além
disso, acha-se cortada por um grande número de 4stradas ligan-
do Abaíra aos povoados. A maior parte da rodovi~ BA-148 tam-
bém acha-se implantada nesta unidade, entretanto, não foram
evidenciados grandes problemas de degradação a~biental asso-
ciados à sua construção. O lixão de Abaíra tambéjn encontra-se
instalado nesta unidade geoambiental, às margeps da rodovia
BA-148. Além da falta de tratamento sanitário a~equado, o li-
xão representa um elemento de poluição visual, ppr estar próxi-
mo a rodovia. '
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M..ÁLlSE SEDIMENTOLÓGICA COMPARATIVA DA FRAÇÃO AREIA DA PRAIA DAS DUNAS
EM CABO FRIO(RJ) E PRAIA DOS ANJOS EM ARRAIAL DO CABO (RJ).

Rodrigo Carv4zlho de Lucena I; Silas Alexandre da Rocha Robertol; André LuÍz da Silva Alves 1

e Heitor Fernfindes Mothé Filho 2

I - ESludante.t de graduação em Geologia na UFRuralRJ rodrigouftTj@yahoo.com
2- Professor Usc do Departamento de Geociências da UFRuraIRJ.

Este traba1llO consiste na obtenção de dados através de aná-
lises pr

,

oferid

J

's nos sedimentos da fração areia das Praias das
Dunas(PD) e os Anjos(PD), como forma de desenvolvimento
dos conceitos edimentológicos por parte dos estudantes que a
este executa

j
análise do fornecimento detrital e processo de

sedimentação , comparação dos resultados das praias. A Praia
das Dunas loc liza-se no município de Cabo Frio e a Praia dos
Anjos no mUQicípiocontíguo, Arraial do Cabo, na região su-
deste do estadb do Rio de Janeiro. Estas praias possuem carac-
terísticas semçlhantes, desta forma, buscou-se confirmar em
análiscs labor4toriais.

Os estudo&constituíram-se na interação de análises mecâni-
ca, mineralógi,Cae estatística. A análise mecânica foi realizada
segundo Freit4s(1951 a e b) e Freitas(1953); a análise qualitati-
va baseou-se pm Dana( 1970) e Leinz & Campos (1971); e a
análise estatística foi realizada segundo Pettitjohn (1976) e Krum-
beim 1939 In: 'Freitas (1951 b).

Os resulta~os encontrados evidenciam para ambas as praias
a classe modaj contida na fração O,125mm, sendo que na Praia
dos Anjos coriesponde a 93,26%, enquanto na Praia das Dunas
corresponde aí53,32%. As praias são composta essencialmente
de minerais leves, que preferencialmente são representados por
quartzo e feldfpato, e no caso da PA observou-se uma grande
quantidade de Íbioclastos. Os sedimentos da PA são caracteriza-
dos morfomét*icamente como sub-angulares, polidos e rugosos,
entretanto, os da PD foram evidenciados como sub-angulares,
polidos e lisos, Os experimentos estatísticos comprovaram uma

dishibuição bem selecionada na PA, e mal selecionada na PD,já
a curva de assimetria em ambos os casos, apontam predominân-
cia de grãos finos, confirmando a análise mecânica..

Concluímos que os sedimentos das praias PA e PD sofreram
influências diferentes dos agentes naturais, apesar de bem pró-
ximas, caracterizando os grãos da Praia dos Anjos com maturi-
dade alta, contrariamente aos constituintes da Praia das Dunas.
Isso se deve à evidência do bom selecionamento dos grãos da
Praia dos Anjos. E mais, o estudo fora de grande valia aos inte-
grantes, que puderam experimentar na pratica os conceitos sedi-
mentológicos.
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O referidoltrabalho objetivou lograr dados através de análi-
ses proferidas ~os sedimentos da fração areia da Praia João Fer-
nandes, numa! forma de contribuição ao desenvolvimento dos
conceitos sedirnentológicos por parte dos estudantes que a este
executam c, a$álise e representação do fornecimento detrital e
processo dc sqdimentação. A Praia João Fernandes localiza-se
no município ae Armação dos Búzios, na região sudeste do es-
tado do Rio d~ Janeiro. Esta praia constitui um importante re-
gistro sedimerltar, e, toma-se um imponente veículo para estu-
dos de taxas d~ sedimentação, análise textural e correlação das
propriedades J1,aturais à formação deste ambiente.

Para exec"\1ção deste trabalho utilizou-se uma amostragem
perpendicular f rítmica da Praia João Fernandes. Os estudos con-
taram com a iliteração de análises mecânica, mineralógica e esta-
tística. A análife mecânica foi realizada segundo Freitas( 1951 a e
b) e Freitas(1 ~53); sendo composta seqüencialmente por: seca-
gem da amostra, qualteação, análise de metálicos imantados e
separação graryulométrica por peneiras Granutest. A análise qua-
litativa baseol

~

se em Dana(1970) e Leinz & Campos (1971), e
constituí-sc p 'Ias fases de separação de minerais pesados com
utilização de b omoformium, separação dos minerais com o auxí-
lio do separadpr isodinâmico de Frantz (modelo LI), reconheci-
mento dos miberais, e análise morfológica e morfométrica com
Lupa Binoculdr(Wild). A análise estatística, que foi realizada se-
gundo Pettitjohn (1976), constitui na produção de dados estatísti-
cos e amostragem gráfica(Krumbeim 1939 ln: Freitas 1951 b)..

Os resulta<!los obtidos caracterizam a Praia de João Femandes

constituída por sedimentos bem selecionados, com a classe modal
contida na fração 0,25Omm, composta preferencialmente por quart-
zo, feldspato, magnetita, granada, biotita e clorita.; seu constituinte
de mineral pesado é representado por 81 ,9% da totalidade da amos-
tra. Esses sedimentos apresentam-se sub-arredondados, com a su-
perficie polida e com relevo rugoso a liso em sua maioria..

Concluímos que os sedimentos desta praia sofreram um re-
trabalhamento considerável, e que desta forma são texturalmen-
te maturos, o bom selecionamento enfatiza isto, e; a sedimenta-
ção da praia dá-se pelas rochas em derredor, visto que o consti-
tuinte mineralógico coincide.
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ESTRATIGRAFIA E SISTEMAS DEPOSICIONAIS DO GRUPO ARAí NO PARQUE NACIONja,L

DA CHAPADA DOS VEADEIROS, GOIÃS

Francisco de Assis Lima Martins - PETROBRAS Mareei Auguste Dardenne - UnB José Eloi Guimarães Campos - .unB Carlos
José Soaza de Alvarenga _

UnB
i

No Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV), a se-
qüência sedimentar do Grupo Arai foi dividida em duas seqüências
limitadas por descontinuidades estratigráficas regionais: uma Se-
qüência Continental e uma Seqüência Transicional Marinha. A Se-
qüência Continental, caracterizada por uma sedimentação predo-
minantemente elástica, sobrepõe-se em discordância ás rochas gra-
nito-gnáissicas que compõem o embasamento regional. A deposi-
ção dest~ seqüência ocorreu em clima árido a semi-árido, em um
ambient,~ tectonicamente ativo com atividade vulcânica associada.
A sedimentação continental inicia-se com um conglomerado basal,
apresentando seixos do embasamento, continuando com a implan-
tação de um sistema fluvial entrelaçado representado por conglo-
merados, quartzitos microconglomeráticos e quartzitos brancos
apresentando estratificações plano paralelas estratificações cruza-
das acanaladas. Em algumas áreas da bacia, exposiçõcs periódicas
dos sedimentos fluviais propiciaram o retrabalhamento das areias
pelo vento e a formação de depósitos eólicos, originando ás vezes
verdadeiros campos de dunas. Localmente, observa-se ainda depó-
sitos flÚvio-deltáicos provavelmente relacionados ao assoreamento
de lagos efémeros. A Seqüência Transicional-Marinha, com apro-
ximadamente 700 a 80am de espessura, sobrepõe-se aos sedimen-

tos da Seqüência Continental. O contato entre as dukts seqüências é
marcado por importante descontinuidade estratigfáfica regional,
caracterizada em alguns locais por uma discordânc~ erosiva subli-
nhada por expressivos corpos de brechas e conglontrados, que são
relacionados a um sistema de leques submarinos kiistribuídos ao
longo de uma escarpa de falha com pequeno rejeito.!Esta seqüência
sedimentar prossegue com uma sedimentação exelu~ivamente elás-
tica, em ambiente de plataforma restrita, ampla e rasa, com forte
influência de sistemas fluviais e o retrabalhamento qonstante domi-
nantemente pelas marés e secundariamente pelas ot1f::las.Estes sedi-
mentos formam grandes corpos arenosos, com forrrjas geométricas
sigmoidais, interpretados como sandwaves de maréf A medida que
a transgressão avança, a sedimentação toma-se emi

~

' entemente ma-
rinha, com o desenvolvimento de espessa seção ástica fina, de
composição siltico-argilosa, com intercalação de ca adas de quart-
zitos finos a mé

.

dios (tempestitos), depositados em a biente de pla-
taforma aberta, com a influência ocasional de tem estades. Próxi-
mo ao topo da seção ocon'em camadas de carbonalos (calcários e
dolomitos), com formas lenticulares. O limite superiqr é balizado por
uma discordância regional; marcada pela deposição ~o conglomera-
do São Miguel, que representa a base da sedimentaç~o Paranoá

DEPÓSITOS CARBONiFEROS ENTRE O RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA

Marco André Malmann Medeiros; Jorge Carlos Della Fávera; Hernani Aquini Fernandes Chaves
Faculdade de Geologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Projeto Procarvào, PADCT llI)

Usando técnicas de estratigrafia de seqüências, foi possível
determinar que não existe uma relação genética e temporal entre
as províncias carboníferas do norte do Rio Grande do Sul e do
sul de Santa Catarina. Na província carbonífera de Santa Catari-
na, os carvões estão associados a deltas, tendo sido depositados
ou nos ambientes interdeltaicos ou à fTente dos deltas em plata-
formas rasas, enquanto no Rio Grande do Sul, os carvões se
depositaram em uma estreita plataforma rasa.

Os mapas de isólitas de areia e carvão mostram a existência
de uma barreira geográfica separando as duas províncias, já as
seções estratigráficas, sugerem que próximo a divisa de SC/RS
haveria 11mgrande depressão, pelas feições apresentadas suge-
rem um vale inciso, preenchido pelos sedimentos da Formação
Rio do Sul e que atuou como depocentro para as areias do inter-
valo mas não para os carvões, sugerindo uma maior competên-
cia da corrente no local. Durante este intervalo de tempo o em-
basamento no RS se comportou como um alto deposicional.

Na província Carbonífera de Santa Catarina, como já havia
sido observado por Della Favera et ai (1995, 1996) os carvões
apresentam estruturas HCS (Hummocky Cross Stratification)
bem des'~nvolvidas, indicando o retrabalhamento por tempesta-

i

des, estando intercalados a siltitos cinza elaro co~ restos vege-
tais associados a paleossolo.

Assim como os carvões de Santa Catarina, os darvões da pro-
víncia Carbonífera do Rio Grande do Sul, também ~presentam es-
truturas HCS em profusão, porem intercalados a est~s encontramos
paraconglomerados associados a escorregamentos ie relacionados
temporalmente ao intervalo de maior desenvolvimtnto dos deltas
em SC, que marcam um máximo regressivo de 3" ordem.

Observou-se a ocorrência de três eventos tra~sgressivos no
intervalo

.

representado pelos sedimentos da fonn

~

ão Rio Boni-
to e a base da Formação Palermo, os eventos pres ntes nos sedi-
mentos Rio Bonito, foram caracterizados como e terceira or-
dem, o observado dentro dos sedimentos Palermq foi associado
a um evento de segunda ordem. '

Estratigraficamente na área estudada, o mai~r desenvolvi-
mento dos sedimentos carboníferos compreende ~ intervalo de-
positado entre as camadas Bonito e Barro Brancq.

Quanto a idade, os primeiros depósitos carboníf9'0s encontrados
estão associados aos sedimentos da Formação Rio doiSul em SC, es-
tando os Últimos depositados na Jazida de Santa Terezi$ha no RS, indi-
cando desta forma o sentido da transgressão neste trecllO da bacia.

I

REL.ATIONSHIP BETWEEN NATURAL RADIOACTIVITY AND CARBON CONTENT IN BRAZILlAN COALS

Marco André Malmann Medeiros, Jorge C. Della Fávera, Hemani A. F Chaves, Luciane A. Coelho, Jorge Tiago L. Villares & Tfviane Luaces
Faculdade de Geologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Projeto Procarvào. PADCT lll) I

A recent survey on the natural radioactivity of coals in seve-
ral coal mines in Rio Grande do Sul and Santa Catarina states
(Rio Bonito Fonnation, Paraná Basin), using gamma-spectro-
meter measurements, have shown an inverse relationship be-
tween carbon content and gamma-ray counts per second.

Surveying consisted of gamma-spectrometer readings (500
cps scale) and coal-sampling in 10 centimeters interval, along
mining fronts.

Carbon content of coals (TOe) was measured through a
LECO unit, which read also the SuIphur content .

The so-called SI coaI in the Recreio Mine, Butiá County,
Rio Gra:lde do Sul is taken here as an example. There is an

upward trend of increasing values ofTOC fOllO

~

' d by a decre-
asing cps readings. Maximum values attain 100 s in the silts-
tone interiayered with coaI and minimum reading. (24 cps) cor-
respond to vitrain laminae disposed along the hu mocky cross-
stratification sets (crests and troughs of undulat d coal) in the
bed topoThis maximum and mininum values corr~spond to TOC
contents of 5-30% and 40-60% respectively. I

This relationship could possibly be used as ~n indicator of
carbon content in coals by the simple use of gamJjna-ray logs in
bore-holes. This practice would considerably reduce coal ex-
ploration and mining costs by avoiding continuqus coring and
geochemicaI tests of coaI layers.

.
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ARQUITETURA DE FÁCIES DE DEPÓSITOS FLUVIAIS DA FORMAÇÃO AÇU
(UNIDADE AÇU-3), BACIA POTIGUAR - RN

Leonardo Me~ezesl, Francisco Pinheiro Lima Fi/ho 2, YoeA. Reyes Perez 3, Daniel Siqlleira GauwA
I PPGG/UFRtV-Bols. ANp, Natal/RN, e-mail: leonardo@geologia.uji-n.br; 2 DG-CCET/PPGG/UFRN, Natal/RN, e-mai/:
pinheiro@georogia.uji-n.br; 3 PPGG/UFRN-Bols. CAPES, Natal/RN, e-mail: yoealain@yahoo.com; 4 DG-CCET/UFRN, Bolsista
I.C (CNPq). Nptal/RN, e-mail: dan_Siqlleira@uol.com.br

A evoluçã~ científica relacionada à elaboração de modelos de
fácies fluviais,loeorrida nos últimos 15 anos, ine1uindo a análise
tIidimensional pa arquitetura dos depósitos fluvial, tem permitido
consideráveis ~vanços no estudo de reservatórios petrolíferos,
prineipalment~ com aplicação da análise de elementos arquitetu-
rais, proposta por Miall (1985). Desde o final da década de 80,

vários pesquis~dores têm utilizado esta proposta e a partir dela
foram desenvo~vidos novos conceitos visando a melhor caracteri-
zação da arqu

t
etura de depósito s fluviais, dentre estes autores

pode-se ressalt r Miall (1988a), Cowan (1991) e Bromley (1991).
Na Bacia Poti ar Becker et aI. (1992) e Lanzarini (1995) estu-
dando os depó itos fluviais da Formação Açu (Unidade Açu-3),
visando análisf da arquitetura de fácies e geometIia nestes depó-
sitos, também (Itilizaram a metodologia definida por Miall (1985

e 1988a). Nes~e trabalho é montada a arquitetura de fácies da
Unidade Açu-$ da Formação Açu, utilizando também a proposta
de Miall (198~, 1988b). A área em estudo esta inserida na borda
sul da Bacia P~tiguar, perfazendo aproximadamente 25 km2, lo-
calizando-se a l:erca de 15 km da cidade de Açu, no sentido Mos-

soró pela BR-304. Para interpretação da arquitetura do reservató-
rio foram realizadas descrições seções colunares e montagem de
fotomosaicos de cortes vertieais para caracterização das litofácies
e geometIia do depósito. Para uma melhor correlação entre aflo-
ramentos, dentro de um arranjo tIidimensional, foi gerado um
Modelo Digital de Terreno (MDT) da área, para atIibuição da com-
ponente Z (altitude) nas seções colunares levantadas nos aflora-
mentos. Na correlação também foi levado em conta o mergulho
regional de 1,3° para N14,5W medido por Becker et aI. (1992).
Foram individualizadas 71itofácies e a partir da correlação destas
foi possível a individualização de 3 cie10s fluviais, predominante-
mente arenosos, separados por camadas de lamitos de grande con-
tinuidade lateral. Os cie10s são constituídos por complexo de ca-
nais, limitados por superfícies limitantes de 5° ordem. Os canais,
presente nos cie10s fluviais, apresentam-se amalgamados, sendo
individualizados por superfícies limitantes de 4° ordem. Estes ca-
nais representam cie10s fluviais de menor ordem caract,~rizados
por uma típica associação de fácies com uma sucessão de grano-
decrescência ascendente.

PALEOGEOGRAPHIC IMPLlCATIONS OF AN EARLY DEVONIAN FLORA FROM PARANÁ BASIN - BRAZIL

I Ingrid MeIo Mi/agres, I Egberto Pereira & 2 Philippe Gerrienne
I UERJ, Facuttade de Geologia, DEPA; 2 University of Liege, Belgium

ingridmi/agref@hotmai/.conl, egberto@uerj.br / Apoio CNPq

I

This workldescribes the taphoflora registered in the locality
of PISA, Jaguariaíva (PR), initially reported by Mussa et aI.
(1996, Anais ~a Academia Brasileira de Ciência, 68/ I: 65-89),

and associated with an extensive flora of early Lochkovian age
(approximatel~ 406 M.a), loeated in the Paraná basin (Gerrien-

ne et aI., 2001, Review ofPalaeobotany and Palynology, 116
(2001): 19-38).

This exceptional association ine1udes several hundreds of
units of a newl Cooksonia speeies, as well as other representati-
ve forms of tijs time interval. This diversified taphoflora illus-
trates the scenjery ofSilurian-Devonian, related to the propaga-
tion ofthese ptimitive plants in the Paraná basin. This basin was
located in thelsouthem portion ofGondwana, contained within
ofthe polar eite1e (Scotese et aI., 1999, Joumal of Afriean Earth
Science, 28: 919-114). The occurrence ofthis rich floristic asso-
ciation substa~tiates the hypothesis of a "Warm Mode" and an
ice-free SoutH Pole during the Devonian (Gerrienne et aI., op.
cit.). Some o~ these fonns observed in the locality of PISA, at
Jaguariaíva (J!>R),present features potencially related to eold
hardiness sucb as: embedding of the sporangium inside of the
axis, abundarice of emergenees, and dense branehing, whieh
could eorrobctate the presence of adverse elimatie eonditions.

The objecfives ofthis work are: to deseritíe and identify the
remaining pOfions ofplants ofthe lower Devonian; to add new
information tq the geologie and stratigraphic eontext ofthe fos-
sils; to compare the assoeiation ofmaerofossils ofPisa with that
one analysed ~y Gerrienne et aI. (op. eit.), at the locality of Ja-
ckson de Fig*iredo (Jaguariaíva, PR) and with the coeval f10ra

of Gondwana and the Laurasia; and to study the paleogeogra-
phy in global scale aiming to understand the elimatic context
where the plants developed.

The methodology used in the handling of approximately 200
collected samples was "dégagement" (opening the samples using
accuraey needles) followed by "transfer" (chemieal attack by
means ofhydrofluoridric acid), macrophotography and eleetro-
nic microscopy.

The association studied in this work presents a very expres-
sive range of forms, occurring still unidentified morphologies
and of difficult eorrelation with types and species already des-
cribed in literature for the 10werDevonian. This same associa ti-
on revealed sufficient simi1arity to the one deseribed by Gerri-
enne et aI. (op. cit.) for the locality of Jackson de Figueiredo.
AIso in the locality ofPISA, morphologies that indieate possi-
ble adaptations adverse the climatic conditions have been des-
cribed such as those related by the Jackson de Figueire:do's au-
thors. The position ofthe plants observed in Brazil indicate, thou-
gh, some paleogeographie implications when eompared with
associations of Bolivia and the North Hemisphere (Laurasia).
The plants described in the North Hemisphere occur in a diffe-
rent climatic zone and are eonsidered as older than the Brazilian
ones. However, the primitive plants registered in the original
localities of the North Hemisphere are of the same age as the
Bolivian ones. Ón the other hand, the latter oceur in a climatic
zone elose to where the Brazilian plants oceur, even though in
the Bolivian forms morphologic adaptations to cold hardiness
haven't been described yet.
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MEGAFORMAS-DE-LEITO EM ÁGUAS RASAS MARINHAS DO EODEVONIANO DA BACIA DO IPARANÁ

I
Leonardo Molinari / & Leonardo Borghi 1

/ Bolsista de Graduação PRH-18/ANP-UFRJ.
J.l UFRJ, 1GEO, Departamento de Geologia, 21949-900 Rio de Janeiro, Ri.
(leomoh@nitnet.com.br, lborghi@ujij.bt)

A análise de fácies sedimentares da Formação Fumas (Eode-
voniano) em atloramentos da borda Leste da bacia do Paraná lo-
grou a identificação de 14 fácies associadas a um amplo paleoam-

biente de mar interior (mar raso), sob ação de correntes de maré e
de ondas e correntes de tempestade (cf. BORGHI, Tese de Mes-
trado, IGEO/UFRJ, 1993). Dessas, a mais freqüente, denominada
de arenitos com estratificação cruzada em acamamento cruzado
(litofácies Aac), é aqui discutida como produto de coo'entes de
maré amplificadas durante tempestades, as quais causaram a mi-
gração ativa e reelaboração de megaformas-de-leito arenáceas (san-
dwaves). A litofácies Aac é caracterizada por arenitos médios a
muito grossos, moderadamente a mal selecionados, com grãos
subangulosos a subarredondados e cor branca, os quais ocorrem
em um conjunto tabular de camadas dispostas diagonalmente (aca-
mamento cruzado) a uma superficie de acamamento confinante
plana e horizontal. O conjunto de camadas apresenta porte grande
(ca.3 m), onde as camadas tem forma sigmoidal e porte pequeno

a grand,~ «
] m) e são caracterizadas por um conjunto de lâminas

com mi~rogradações inversas e normais compondo estratificações
cruzadas. Em termos de interpretação hidrodinâmica, a Jitofácies
foi gerada sob condições trativas, subaquosas, por correntes in-
constantes e não-uniformes, com energia alta e em regime de flu-
xo inferior. Mecanismos gravitacionais a]temaram-se com os de
queda-de-grãos na construção dos conjuntos de lâminas, que se
acumU]lram como um prisma de acreção frontal em uma mega-
fOffila-de-]eito ("barra"), durante sua migração. As estratificações
cruzadas depositadas desse modo recobrem superficies de erosão

previamente formadas. Tais superficies de erosã

t

correspondem

a superficies de reativação, sigmoidais, criadas (i por fortes ma-
rés - em momento de variação de lâmina d' água, or correntes de
turbilhão na crista da megaforma ou por fortes co entes reversas
às suas cristas - ou (ii) por ação de ondas de t mpestade. São
estas superficies que caractelizam o acamamentq cruzado típico
da litofácies Aac. Com respeito à orientação do~ estratos cruza-
dos, observou-se para a litofácies Aac um arranjo ~imodal de mo-
derada dispersão, cuja média vetorial situa-se nol quadrante SW.
Tais evidências direcionais permitiram a recompcl>sição morfoló-
gica das megaformas, que apresentaram crista sin$osa. As estrati-
ficações cruzadas ainda podem revelar localme te orientações
diametralmente opostas em algumas camadas, pr duzindo assim
estruturas denominadas de estratificação cruzada spinha-de-pei-
xe. Não se observou o cavalgamento das megati rmas, admitin-
do-se-lhes assim condições subctiticas de cavalg mento. Cama-
das de arenitos com estratificação cruzada de po médio a gran-
de (litofácies Ac2) que estão associadas às da litffácies Aac são
interpretadas como megaondulações arenáceas (Ittesoformas-de-
leito) desenvolvidas durante a fase de nucleação 4s megaformas.
A superposição das megaformas aqui tratadas es~á condicionada
à disponibilidade de espaço de acomodação de se4imentos duran-
te o Eodevoniano na bacia do Paraná, responde~do a controles
alógenos ao sistema deposicional, ta] como a vari~ção do nível do
mar. Comparada com outras litofácies da Fm. Furras, a litofácies
Aac é considerada o melhor "índice" de variação d~ lâmina d' água
costeira

ESTUDO FACIOLÓGICO DA FORMAÇÃO BARREIRAS NA REGIÃO ENTRE MARICÁ E BAR~ DE
ITABAPOANA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rute Maria Oliveira de Morais, Claudio Limeira Mello, Fábio de Oliveira de Costa & Paula de Freitas Santos. fJ,epartamento
de Geo!ogia - IGEO/UFRJ
Departamento de Geologia, IGEO, CCMN - bloco G, sala G1-041 - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cidape Universitá-
ria - Ilha do Fundào, Rio de Janeiro. CEP: 21.949-900, Ri.
E-maU: rute@geologia.ujij.br; limeira@geologia.ufrj.br

O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo
facio]ógico dos depósitos da Formação Barreiras aflorantes no

estado do Rio de Janeiro, na região entre Maricá e Barra de Itaba-
poana. Buscou-se a caracterização dos processos sedimentares e
ambiemes deposicionais relacionados a esta sedimentação, assim
como identificar a sua possível relação com outros depósitos ce-
nozóiccs presentes no estado do Rio de Janeiro, pretendendo um
melhor conhecimento da evolução sedimentar cenozóica em uma
região continental adjacente a importantes bacias marginais. Em
toda a área estudada, foram investigadas ]4 (quatorze) seções es-
tratigráficas e elaborados 23 (vinte e três) perfis faciológicos. Fo-
ram reconhecidas quatro fácies de cascalho (fácies Cch, Ccm,
Crnrn e Ccp), quatro fácies arenosas (fácies Aca, Ah, Am e ALm)
e duas fácies lamosas (fácies La] e La2). As fácies arenosas apre-
sentam um teor elevado em argila, refletindo modificações pós-
deposicionais evidenciadas pela alteração de grãos de feldspatos,
que se encontram caulinizados. As associações faciológicas iden-
tificada, permitiram interpretar a atuação conjunta de processos
trativos de alta energia, processos suspensivos e processos de flu-
xos gravitacionais, relacionados a um pa]eoambiente deposicio-
nal de r:.os entrelaçados com leitos arenosos, localmente domina-
dos por cascalhos, e intluenciados por fluxos de detritos. Na re-

i

gião de Búzios, a ocorrência de cascalhos POlimítl

l

OS sustentados

pela matriz (fácies Cmm) intercalados a areias amosas (fácies
Aro), adjacente à Falha do Pai Vitório, foi relacio ada a mecanis-
mos tectônicos sin-sedimentares associados à ev lução do Grá-
ben de Barra de São João. Na maior parte da ár a estudada, os
depósitos da Formação Barreiras encontram-se ~'ecobertos, em
discordância, por sedimentos areno-argilosos, coll1 grânulos, apre-

sentando, na base, níveis de cascalhos fOlmado$ por quartzo e
fragmentos de material ferruginizado. Os depósit~s aqui investi-
gados são faciologicamente muito semelhantes ~os sedimentos
das formações Resende e Macacu, unidades terci~rias bem estu-
dadas no estado do Rio de Janeiro, de idade eocêjnica-oligocêni-
ca, localizadas nas bacias de Resende e Macacu, respectivamen-
te. Diferem, principalmente, pela intensa ferrugin

;
ação observa-

da nos sedimentos da Formação Barreiras, não t do sido possí-
vel, porém, a obtenção de indicadores geocronol gicos que per-
mitam assegurar urna correlação.

I
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ESTUDO T~FONÔMICO DA FAUNA D~ INVERTEBRA~OS MARINHOS E CARACTERIZAÇÃO PALEOAMBIENTAL

D~S PEDREIRAS DE CALCARIO DO T APAJOS - PENSILVANIANO DA BACIA DO AMAZONAS

L .P Moufinh41; A. K. Scomazzon1; V.B. Lemos2
PPGGeo ~ UJtRGS; 2. IG

- UFRGS

A Bacia

~

o Amazonas, durante o Carbonífero, é caracteri-
zada por depó itos cíclicos de carbonatos, folhelhos e evapori-
tos em um pe 'odo de transgressões e regressões marinhas glo-
bais. Estes de

!
' sitos são representados pelos carbonatos da For-

mação Itaitub , com a presença de uma abundante fauna mari-
nha de inverte rados, conodontes e'peixes.

O estudo $1fonômíco, objetivo deste trabalho, é uma ferra-
menta indispe~sável na compreensão das condições paleoeco-
lógicas às quajs os organismos fósseis foram submetidos, forne-
cendo inform~ções a respeito das condições químico-físicas do
ambiente, assifn como das relações ecológicas entre os organis-
mos. No estuqo tafonômico de organismos marinhos focaliza-
se, entre outr

~

s aspectos, a análise do grau de preservação dos
fósseis, que e tá diretamente relacionado a parâmetros físico-
químicos amb entais e ao tempo de exposição dos restos orgâni-
cos na interfa e água/sedimento.

Através d estudo das propriedades tafonômicas dos inver-
tebrados fósse s observou-se que os elementos fragmentados no
material amO

f

tradO, representado por fragmentos de corais e
briozoários e iscos da coluna de crinóides, não apresentam si-
nais evidentes de desgaste. Quanto aos braquiópodes, eles ocor-
rem, na sua m ioria, como valvas isoladas, levemente desgasta-
das e aparente ente fragmentadas pela ação de organismos bio-
turbadores. A resentam-se predominantemente dispostas com a
convexidade oltada para baixo, o que indica, provavelmente,
um retrabalha ento por ação de ondas, com alguns exemplares
evidenciando stágios iniciais de incrustação.

Em lâmin petrográfica observa-se a presença de bioclastos
fragmentados, onde os equinodermos e braquiópodes perfazem
a maior parte ~o arcabouço bioclástico, ocon'endo associados a
briozoários, blvalvos e trilobitas, indicando ambiente de infra-

maré mais distais, com predominância de mudstones e wacksto-
nes de baixa energia. A abundante ocorrência de espinhos de
braquiópodes, utilizados para auxiliar na fixação do animal jun-
to ao substrato, e a presença de bioclastos correspondentes a
trilobitas corroboram a condição de águas rasas com fundo la-
moso, já que estes organismos foram predominanteme,nte epi-
bentônicos, habitantes de águas costeiras, rasas e bem oxigena-
das. Ocorrem, ainda, traços de bioturbação no substrato, em gran-
de parte, atribuídos a esse artrópode primitivo. Os gastrópodes,
ostracodes e foraminíferos fusulináceos ocorrem secundariamen-
te e são típicos de ambiente mais raso, de intennaré, caracteriza-
do por fácies de mais alta energia como packstones e grainsto-
nes subordinados.

O estudo tafonômico da fauna de invertebrados marinhos
permite caracterizar o ambiente de deposição dos carbonatos da
Bacia do Amazonas como marinho raso, com zonas de inframa-
ré e intennaré, águas calmas e baixa energia, atribuída à ondula-
ções suaves e níveis de oxigenação nonnal. O grau de s~dimen-
tação varia entre normal a elevado, onde a intensa sedimentação
levou os restos dos organismos a um rápido sepultamento, o que
permitiu que estes fossem isolados do desgaste superficial e da
fragmentação. Ainda, pode ser observado que a constante sedi-
mentação impediu a concentração de conchas e de restos de es-
queletos, tomando as condições do substrato favoráveis à pre-
sença de organismos escavadores, marcados pela abundante bi-
oturbação e considerados os principais responsáveis pela desar-
ticulação nas conchas de braquiópodes.

Os resultados preliminares obtidos nesta análise deverão ser
comparados a outros estudos tafonômicos e estratigráficos mais
detalhados para que se obtenha uma significativa resolução tem-
poral e paleoecológica dos níveis fossilíferos em estudo.

qs FÓSSEISDA FORMAÇÃO ADAMANTINA (GRUPO BAURU - CRETÁCEO SUPERIOR),
NO MUNiCíPIO DE MARíLlA - SP, BRASIL

Pedro Henriq~e Nobre
UFRJ- Depa*amento de Geologia - nobreph@acessa.com

A Forma~ão Adamantina é composta por arenitos finos e
argilitos de co'oração avermelhada a esverdeada. Os estratos são
geralmente ciços, dispostos em acamamentos piano-parale-
los com grad ão granodecrescente em direção ao topo. Podem
ocorrer estrati lcações cruzadas, (flaser, linsen), marcas ondula-
das,laminaçã cruzada cavalgante e e intraclastos argilosos. Na
localidade co hecida como "afloramento Rio do Peixe" no mu-
nicípio de M 'lia - SP, a Formação Adamantina caracteriza-se
por uma suce ão de arenitos finos, quartzosos amarelados, aver-
melhados e esjverdeados. Ocorrem intercalações de níveis centi-
métricos de ~Icarenitos e arenitos com intraclastos argilosos.
Os estratos rrjostram-se intensamente bioturbados por escava-
ções verticai~ do tipo Skolithos, sendo a geometria tabular. A
deposição se ~eu durante o Cretáceo Superior em intervalo defi-
nido entre o qampaniano e Maastrichtiano.

A partir d

J

meados da década de 1990 vêm sendo descober-
tos neste aflo amento, um grande número de fósseis pertencen-
tes à espécie e Crocodylomorpha Mariliasuchus amara li Car-
valho & Sert ni, 1999. O material então escavado é composto
por vários in~ivíduos jovens e adultos, além de fragmentos de
mandíbula, C

*

ânio e pós-crânio atribuídos a este crocodilomor-
fa, totalizand II exemplares depositados no Departamento de
Geologia da niversidade Federal do Rio de Janeiro. Juntamen-
te com este m~terial foram encontrados fragmentos de ovos fós-
seis e copróli~os ambos relacionados a esta espécie. Mariliasu-

chus amarali apresenta como características gerais um ':amanho
pequeno não ultrapassando 1,5 m de comprimento, crânio e ros-
tro curto, órbitas de posição semi-Iateral, narinas externas ante-
riores e de posição vertical, presença de fenestra maxilo-palatal
e coanas limitadas entre os palatinos e ptCligóides. A dentição é
curta e diferenciada apresentando dentes incisifonnes pontiagu-
dos, caniniformes hipertrofiados e molarifonnes difefl~nciados
dos demais. Por estas casracterísticas Mariliasuchus foi incluí-
do no grupo dos crocodiliformes Mesoeucrocodylia..

Os ftagmentos de ovos encontravam-se no afloramellto, aglo-
merados pelo sedimento local indicando uma provável nidificação
em barras arenosas que colmatavam canais fluviais rasos. Os coprá-
litos, ainda em análise quanto à sua constituição química e física,
apresentam uma forma característica de répteis crocodilomorfos.

A presença de vários indivíduos jovens, adultos e alguns
deles praticamente completos, com crânio e pós-crânio articula-
dos, juntamente com a ocon-ência de ovos e coprólitos sugere
pouco ou nenhum transporte pós morte, indicando um ecossis-
tema dominado por uma grande população destes crocodilomor-
fos. Um ambiente deste tipo nos leva a propor para o momento
de sedimentação da Formação Adamantina, um clima quente e
relativamente úmido, como é comum em áreas de grande con-
centração de crocodilomorfos atualmente.

Este estudo contou com o apoio da Fundação Carlos Chagas
Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).
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CROCODYLOMORPHA DA FORMAÇÃO ITAPECURU (CRETÁCEO SUPERIOR-
BACIA DE SÃO LUíS) NA LAJE DO CORINGA, ILHA DO CAJUAL - MA.

Pedro Henrique Nobre UFRJ - Departamento de Geologia nobreph@acessa.com

Manuel A/fredo de Medeiros - UFMA- Departamento de Biologia a(f@elo.com.br

Felipe Mesquita de Vasconcelos - UFRJ - Departamento de Geologia.

o afloramento conhecido como Laje do Coringa, localizado
na ilha do Cajual, norte do Estado do Maranhão - Brasil (Bacia
de São Luís, Formação Itapecuru), constitui-se por uma grande
área rccoberta por concreções ferruginosas, onde aflora uma su-
cessão silto-arenosa na base, de cores verde avermelhada, com
gretas de ressecação, gradando para arenitos quartzosos, médi-
os a finos, com estratificação cmzada acanalada de médio porte.
Há intercalações por sucessões conglomeráticas bastante ricas
em fragmentos ósseos.

Até o momento cerca de cinco mil fósseis já foram coleta-
dos na Laje do Coringa, depositados em sua grande maioria na
UFMA (Universidade Federal do Maranhão) e UFRJ-DG (Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro - Departamento de Geolo-
gia). Dentre os fósseis encontrados destacam-se as vértebras,
ossos IO:1gose dentes de dinossauros; fragmentos de plastrão de
quelônios; fragmentos ósseos, escamas e dentes de peixes; tron-
cos de vegetais. As análises dos fósseis mostram grande afini-
dade com os depósitos fossilíferos do norte da África em inter-
valos definidos entre o Albiano e Cenomaniano.

Em relação aos fósseis de crocodilomorfos provenientes
desta localidade, registram-se até o momento, um considerável
número de dentes e fragmentos de osteodermos. Devido a gran-
de semelhança entre os dentes de Spinosaurus (Dinosauria) e os
de crocodilomorfos, em um primeiro momento foram selecio-
nados apenas os dentes que apresentam uma câmera pulpar pouco

I
profunda e estrias longitudinais, características Inerentes à or-
dem Crocodylomorpha. Os dentes são grandes, ~ônicos, ápice
abaulado, base circular ou pouco comprimida la~eralmente, es-
triamento longitudinal formando pequenas crista$ às vezes bas-
tante pronunciadas. Em todos os dentes observa~se a presença
de uma carena pouco evidente. Em relação aos Fragmentos de
osteodermos, apresentam ornamentações do tipo ~epressões cir-
culares (pocinhos) e em apenas um deles obserta-se uma pe-
quena crista localizada lateralmente na peça. 01contorno dos
osteodermos são aparentemente quadrangular ela espessura é
delgada se comparado com as formas atuais. I

Baseado nas características apresentadas pel4>sdentes e os-
teodermos, toma-se ainda impossível uma classihcação a nível
de gênero ou espécie. Sugerímos portanto a incl4são deste ma-
terial entre os Mesoeucrocodylia da família Phplidosauridae,
devido principalmente ao tamanho apresentado *elos dentes, o
ápice abaulado e ao padrão de estriamento da corta. Esta classi-
ficação proposta, se confirmada posteriormente icom a desco-
berta de novos materíais, aumenta consideravel~ente as áreas
de ocorrência desta família, além de colaborar ccjm estudos en-
volvendo as relações faunÍsticas entre a Áfiica e Pfméríca do Sul
durante o Cretáceo. I

Este estudo contou com o apoio da Fundação ~arlos Chagas
Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio d~ Janeiro (FA-
PERJ). '

A SUCESSÃO RíTMICA DA FORMAÇÃO RIO DO SUL NA ÁREA DA PEDREIRA ITAÚ.ITAU~A,

SANTA CATARINA, BRASIL

Márcia dos Santos Nogueira; Valesca Brasil Lemos}; Renata Guimarães Netto1
I UFRGS, Av. Bento Gonçalves 9500, Prédio 4313 7, Porto Alegre- RS
1 UNISINOS, Av. UNISINOS 950. São Leopoldo- RS

A área estudada está localizada no município de Trombudo
Central, porção centro-leste do Estado de Santa Catarina, sendo
o afloramento a Pedreira Itaú-Itauna, adjacente à BR 470, no
quilômetro 161.

As rochas da Pedreira Itaú-Itauna fazem parte história de-
posicional da Formação Rio do Sul (Bacia do Paraná), sendo
caracterizadas pelo seu padrão deposicional rítmico. As rochas
são de granulometria e laminações muito finas onde, para o topo,
se desenvolve o aumento da granulomettia e da espessura das
camadas, demonstrando assim, uma taxa de deposição muito
alta. Verifica-se a ocorrência de icnofósseis que ajudam a deli-
near o ambiente deposicional.

A análise do conjunto litofaciológico da pedreira permitiu
reconheçer dois grandes grupos de rochas: o primeiro basal, con-
tendo a seqüência cíclica de siltitos e argilitos e clastos imersos,
e o segundo, da metade para o topo da pedreira, contendo a se-
qüência cíclica de siltitos e arenitos com clastos caídos.

Esta sucessão rítmica se desenvolve em ciclos de 4" ordem,
onde o Gonjunto de camadas é diferenciado pela presença de
estruturas sedimentares de menor ou maior energia, e pelas va-
riações na abundância dos icnofósseis.

Foi possível definir quatro associações de fácies: a as-

sociação de fácies de intercanal, a associação de $cies de canal,
a associação de fácies de margem de canal e a lassociação de
fácies de dique marginal. A associação de fáCie

i

de intercanal
desenvolve as franjas, contendo as fàcies com seq ência de Bou-
ma incompleta I e lI. A associação de fácies de anal que é re-
presentada pela fácies arenito maciço. A associaç o de fácies de
margem de canal desenvolve os ritmitos com seq

t

ênCiade Bou-
ma incompleta lI!. A associação de fácies de d'que marginal
desenvolve os rítmitos com seqüência de Bouma ncompleta IV.

Analisando o perfil de raio gama obtido em afloramento e
os dados do perfillito]ógico foram possíveis ide tificar um ca-
ráter progradante do empilhamento, que demo stra tanto um
aumento da granulometria quanto um aumento n espessura dos
pacotes (upward thickning coarsening), caracteríz ndo um aporte
cada vez maior de sedimentos vindo do continen e.

Assim, a seqüência deposicional de 4" orde n na Pedreira
ltaú-Itauna é formada pelo trato de sistemas de ar baixo, com
a atuação de processos de tração e tração+suspe

t
ãO' geradas a

partir de fluxos turbidíticos de baixa densidade. s pacotes

.

' re-

presentam sucessões incompletas do ciclo de Bo ma (Tb-e, Tc-
e ou Td-e e, muito localmente, Ta), semelhantes. fácies F9a de
Mutti (1992). i
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4NÁLlSE DE PROVENIÊNCIA DA FORMAÇÃO MARICÁ, NEOPROTEROZÓICO 111DO RS

Ana Paula de iueireles Reis Pelosil. Chahrazéd Layaun MorenghF, Antonio Romalino Santos Fragoso-Cesar3
1- Pós-Gradu~ção IGc/USP (bolsista Fapesp-OJ/OIl12-0), 2- Graduação IGc/USP e bolsista PIBIC/CNPq. 3- Departamento de
Geologia Sedi~lentar e Ambiental do 1Gc/USP.

A Formaç~o Maricá corresponde à unidade basal da Bacia
Camaquã (Ne~proterozóico III-Eopaleozóico), sendo composta
por cerca de 2~00 m de arenitos arcoseanos, arenitos conglome-
ráticos, !itmit~s arenosos e, localmente, conglomerados. Esta
unidade basal ~o Grupo Camaquã vem sendo dividida em qua-
tro unidades Iltoestratigráficas (vide Pelosi & Fragoso-Cesar,
neste congr.), ~e onde temos da base para o topo: (i) Membro
Passo da pron-jessa (sistema de planície fluvial de canais entre-
laçados), (ii) ~embro São Rafael (depósitos de turbiditos e tem-
pestitos de plataforma marinha), (iii) Membro Sítio da Figueira
(sistema de pl4nície fluvial de canais entrelaçados) e (iv) Mem-
bro Arroio M~gatério (depósitos lacustres e deltaicos). O pre-
sente trabalho ~em como objetivo registrar os resultados da aná-
lise de provenPência realizada nas unidades de origem fluvial
(membros Pas~o da Promessa e Sítio da Figueira), em diversas
áreas de ocorr~ncia desta unidade no Rio Grande do Sul.

Os dados dbtidos demonstraram que a litologia dos fragmen-
tos é diversa, p~rém com predomínio de fragmentos de alta resis-
tência fisica àlerosão, tais como granitos, riolitos e de quartzo
leitoso. A composição dos fragmentos indica que a área fonte era
predominanterpente composta por rochas ígneas (granitos e rioli-
tos), subordin~damente metamórfica. Fragmentos correlacioná-

veis às rochas Ido Terreno Rio Vacacaí são raros ou ausentes «

4%), restringi~do a participação deste terreno à categoria de em-

basamento, sem contribuição significativa como área fonte.
Esta análise indicou que as áreas fontes eram compostas,

predominantemente, por rochas de composição granítica (60 a
75%). Dentre estas, distinguimos duas classes descritivas: gra-
nitos maciços e granitos foliados. Os granitos maciços são leu-
cocráticos, róseos, com granulometria variando de grossa a fina.
Os granitos foliados apresentam, no geral foliação do tipo milo-
nítica e composição muito semelhantes à dos granitos maciços,
podendo indicar, desta forma, a mesma fonte granítica, porém
esta submetida a evento deformacional.

A presença destes cIastos de riolitos, rochas pirodásticas
ácidas (brechas e tufos) e, subordinadamente, de andesitos, in-
dica que durante a evolução da Formação Maricá já exis.tiauma
fonte de origem vulcânica. Esta fonte apresenta registros nos
diagramas construídos, onde se evidencia a crescente importân-
cia de fontes vulcânicas da unidade inferior para a superior, que
no geral não ultrapassam 15% dos fragmentos contados durante
a análise.

A elevada maturidade textura I dos seixos e calhaus indica
que os fragmentos que compõem a rocha sofreram diversos pro-
cessos de transporte e retrabalhamento; sugerindo que a área
fonte encontrava-se distante no momento de deposição. De acor-
do com os dados de paleocorrentes esta fonte situava-s{: predo-
minantemente a sul.

MUDANÇA DURANTE O HOLOCENO DE AMBIENTE MARINHO PARA LAGUNAR E LACUSTRE -

i NA ÁREA DA LAGOA ENCANTADA -ILHÉUS/BA

Alex D(}mingo~ Carneiro Pereira - IBGE

A lagoa El~cantada situa-se no extremo oeste de um depósi-
to de areias m~rinhas, distante mais de 12 km da linha de praia
do litoral nort~ de Ilhéus. A lagoa é o testemunho de uma pai e-
obaía, que co~inua, até os dias atuais, unida ao oceano através
do rio Almadal Porém, durante o Holoceno passou por três alte-
rações, iniciahjnente um ambiente marinho, em seguida lagunar

e finalmente I~custre.
Durante a IÚltima Transgressão, quando o nível do mar al-

cançou o atua

~

' há 7.000 anos AP, as águas marinhas avançaram
através de anti os canais fluivais até a zona da lagoa. Na lagoa
o paleocanal ega a atingir profundidades de até 14 m, alcan-
çando cota de -12 m. Assim, pode-se deduzir que as águas sali-
nas alcançara! a lagoa anterior a esta idade, o que permitiu o
desenvolvime to de colônia de corais com idades entre 7.030 e
6.690anosA encontradosno fundoda lagoaEncantada.

A partir d ste periodo o nível relativo do mar continuou a
subir até 5.10 anos AP. Com esta elevação era de se esperar
que o ambienf marinho instalado na área da lagoa Encantada
persistisse. Tqdavia, não foi o que aconteceu, o ambiente mari-
nho da lagoa ~assou para lagunar confonne indicam a presença
de conchas de ~gua salobra, típicas da zona de mangue._.como a
Lucina pectin,ta e a Crassostrea rhizophorea-, encontradas em
três sambaqUl

~

distintos:
Na lagoa ncantada, junto ao canal que a liga ao rio Almada;
Em Laran eira Velha, no contacto do rio Almada com o ca-

nal da lagoa;

Na região de Tijucaatinga,junto ao extremo sul da serra do
Retiro.

As conchas revelaram idades entre 5.000 e 4.490 anos AP,
portanto bem próximo do máximo da Última Transgress1io. Para
que isto fosse possível teria que haver uma barreira que impe-
disse o fluxo das águas marinhas, tal como a formação de ilhas
barreiras ou atividade tectônica. Como não foram encontradas
evidências da presença de ilhas-barreiras, resta apenas a ativi-
dade tectônica como responsável pelo bloqueio das águas sali-
nas do oceano para a região da lagoa Encantada.

Entre o mar e a lagoa existe uma faixa estreita, entre a serra
do Retiro e o morro de Urucutuca com uma largura de 2,1 km.
É nesta região, onde falhas cretácicas deram origem ao horst de
Urucutuca,que separa os graben da lagoa do graben do oceano.

Com o rebaixamento, praticamente contínuo, do nível rela-
tivo do mar até os dias atuais, as águas da lagoa tomaram-se
doce. A época em que ocorreu esta mudança de ambiente ainda
é desconhecida, porém a identificação das diatomáceas nos se-
dimentos pantanosos dos paleocanais e a idade dos níveis de
ocorrência dos fósseis poderão elucidar a época desta alteração
ambiental. Entretanto, não deve ser antiga esta mudan,;a, visto
que a lagoa Encantada na maior parte do ano encontra-s.e a uma
cota de cerca de 2 m e seu nível varia eonforme a maré. Segun-
do os moradores em época de seea rigorosa a água da lagoa
torna-se salobra, além disso, existe a constante migração de pei-
xes marinhos para a lagoa, como o robalo e a tainha.
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DISTRIBUiÇÃO DOS SEDIMENTOS PLEISTOCÊNICOS NO LITORAL NORTE DE ILHÉUS - 'AHIA

Alex DomingosCarneiroPereira-IBGE
'

por dois tipos de terraços: um holocénicos, reJtivo a Última
Transgressão - com o máximo há 5.100 anos AP r e outro disse-
cado com cota média de cerca de 3 m com presbnça de mean-
dros abandonados. I

O telTaço holocênico possui ainda estrutur

1

de topo como
cordões litorâneos, e a composição granulométric das suas areias
é de fina a muito fina, e não contêm hodzonte or ânico em sub-
superfície. i

O terraço dissecado vinha sendo até então cart

t
grafado como

constituídos de areias holocênica. Porém algu s fatores indi-

cam que são areias pleistocênicas, tais como: ,

Passagem gradativa do terraço Pleistocênico

i

para o terraço
dissecado;

Granulometda média a grossa; i
Presença de hodzonte orgânico (hodzonte B

t

de Podzol);
Ocorrência sobre este terraço, de concheiros a trópicos (sam-

baquis) com idade de 5.000 anos AP - logo apó o máximo da
Última Transgressão.

Desta forma pode-se chegar a conclusão q

i
este telTaço é

constituído por areias de idades pleistocênicas, e tretant~ o ter-
raço passou por uma intensa dissecação holoc nica - Ultima
Transgressão - sobretudo de natureza fluvial co o demonstra a
grande quantidade de meandros abandonados d do Almada.
sobretudo na sua margem esquerda. I

I
I
I
I

O litoral norte de Ilhéus, situado no Estado da Bahia, tem
como ponto central às coordenadas 14°38'S e 39°06'0. O estu-
do abrange os sedimentos costeiros quatemádos de gênese ma-
rinha, que se estendem da praia até 12 km para o interior do
continente e que alcança uma espessura de até 60 m. No local
ocorda uma antiga baía, hoje totalmente assoreada, cujo último
testemunho é a lagoa Encantada.

A baía foi inicialmente formada no Pleistoceno, prova-
velmente durante a Penúltima Transgressão, há cerca de
123.500 anos. Durante a regressão subseqüente, a baía foi
assoreada, e deu origem a um único terraço arenoso com co-
tas de aré 10 m. As cartas geológicas atuais registram apenas
a presença de sedimentos pleistocênicos em estreitas faixas a
norte e a sul da área. Entretanto, ocorrem dois testemunhos
de terraços: um no povoado de Sambaituba, com cota máxi-
ma em tomo de 7 m, e o outro no bordo sul da lagoa Encanta-
da, onde se encontra o povoado homônimo, cuja cota máxi-
ma é superior a 9 m.

Todos os fragmentos de terraços formados durante a Penúl-
tima Transgressão apresentam em comum as seguintes caracte-
rísticas: cota acima de 6 m; a(eias de granulação média e em
parte com raros seixos; desenvolvimento de hodzonte orgânico
em profLllldidade(hodzonte Bh de solo tipo Podzol).

Os testemunhos da antiga planície encontram-se separados

ESTUDO DE AFLORAMENTOS ANÁLOGOS A RE~ERVATÓRIOS INFLUENCIADOS PELAAÇ~O DE
CORRENTES DE MARE NA BACIA POTIGUAR

I

}{Je A. Reyes Perez1. Francisco P. Lima FUho2eiro Jorge Appi3, Leonardo Menezes' i
IPPGG/UFRN-Bols. CAPES, CEP 59078-970, NatallRN, e-maU:yoealain@yahoo.com; 2 DG-CCETIPPGGIUF
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deposicionais (por exemplo, largura, espessura,

j

l

.

.nUOSidade do

canal de maré), permitindo a criação de um b nco de dados
para modelagem geomatemática do reservatóri ; e usar os da-
dos gerados no projeto como input em mOdelag

f

S geológicas

para obtenção de re

.

presentações da geometda e .terna e da ar-
quitetura tridimensional do reservatório, fome c ndo represen-
tações mais realísticas da arquitetura do reserv tório estuda-
do. Uma das questões críticas enfrentadas pelo eólogo de re-
servatórios é a visualização do desconhecido e paço interpo-
ços, isto é, uma melhor compreensão da geome ria, dimensão
e orientação dos reservatórios de hidrocarbonet s. Atualmen-
te, a tendência mundial no equacionamento de p oblemas des-
ta natureza é através da construção de modelos de simulação
matemática e probabilística que representem, spacialmente,
as heterogeneidades do reservatório, a partir de modelos geo-
lógicos pré-estabelecidos. Resolvendo-se assi questões crí-
ticas enfrentadas pelos geólogos de reservatóri s como, por
exemplo, a visualização do desconhecido espaço interpoço. Ou
seja, permitindo a eles uma melhor compreensão da geometria,
dimensão e orientação dos reservatórios de hidro arbonetos.

O presente trabalho tem como objetivo apresentar resulta-

dos obtidos no âmbito do Projeto CT-PETRO/PROFEX "Es-
tratigrafia Física de depósitos de maré como análogos na pre-

dição de reservatórios em subsuperficie". Os trabalho iniciais

se concentraram em Apodi, RN e Tabuleiro do Norte, CE, re-

giões previamente mapeadas na escala de 1:50000. A parame-

triz ação de depósitos sedimentares de rochas siliciclástica para

caracterização de reservatórios influenciados por processos de

maré envolve a identificação das associações de fácies típicas

destes sistemas. São aqui descritas as associações de fácies,

dando-se ênfase a presença de estruturas típicas de bidirecio-

nalidade de fluxo como, por exemplo, a estratificação cruzada

espinha..de-peixe (herringbone) e os pares conjugados de argi-

la (mud couples). São também descritas estratificações tipo

tidal bundle e relacionadas suas variações de mergulho e es-

pessura às marés de sizígia e quadratura. Ressalta-se também

a preser..ça de estruturas como flaser, wavy, linsen, gretas de

contraçào, ripples reversos, estrutura de carga, dentre outras.

A partir das descrições das associações de fácies pretende-se:

criar parâmetros sedimentológicos de referência dos sistemas

-----
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ESTUD~ DE PALEOCORRENTES NOS ARENITOS FLUYIAIS TRIÁSSICOS DABACIA DOPARANÁ NO
ESTADOIDO RIO GRANDE DO SUL: UMA CONTRIBUIÇAO PARA A PALEOGEOGRAFIA DO INTERVJI,LO

I
Gabriela Da
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Henrique Zer. ss (Programa de Pós-graduação em Geociências - UFRGS, bolsista CNPq)
Farid Chelllal J/:(DEGEO, Instituto de Geociências - UFRGS)

!

O Triássi~o da Bacia do Paraná aflora no Rio Grande
do Sul, sendolrepresentado, de acordo com trabalhos recen-
tes, pelas sup rseqüências (seqüências de 2" ordem) Sanga
do Cabral (E triássico) e Santa Maria (Meso e Neotriássi-
co). Esta úlf a unidade foi também subdividida em se-
qüências de 3 ordem, denominadas, em trabalhos recentes,
de Seqüência Santa Maria 1,2 e 3. Apresenta-se, neste tra-
balho, o estu o de paleocorrentes dos arenitos fluviais des-
tas unidades

1

,
A análise de paleocorrentes destes sistemas

fluviais tem c mo objetivo auxiliar no conhecimento da sua
evolução e n reconstrução paleogeográfica do intervalo.
O estudo foi realizado numa escala regional, abrangendo
todo o Estad , e numa escala local, na área-tipo de São Pe-
dro do Sul, r

~

centemente mapeada na escala I :250.000. Os
dados de pai ocorrente coletados em campo foram tabula-
dos em banc de dados, organizados por afloramento. Atra-
vés do progr

t

ma StereoNet, foram gerados diagramas de
rosas por afl ramento e por unidade estratigráfica. Foram
acrescentado dados de paleocorrentes e de composição mi-
neralógica d

1

arcabouço dos arenitos, disponíveis na bibli-
ografia. Os d pósitos fluviais da Superseqüência Sanga do
Cabral apres ntam paleocorrentes com um sentido predo-

I

minante para NE, o que poderia sugerir uma área-fonte para
SW. Os arenitos desta unidade apresentam uma grande por-
centagem de quartzo e fragmentos líticos sedimentares, in-
dicando reciclagem de bacia sedimentar. Dessa forma, su-
gere-se que a provável área-fonte seja uma parte da própria
Bacia do Paraná situada a SW, em território argentino, ou
as bacias permianas de Paganzo e San Rafael, no oeste da
Argentina. Já os arenitos fluviais da Superseqüência Santa
Maria apresentam paleocorrentes com sentido predominante
para NNE, sugerindo uma provável área-fonte para SSW.
Levando-se em consideração que os mesmos apresentam
uma composição quartzo-feldspática, as prováveis fontes.
seriam rochas graníticas e gnáissicas do Escudo Sul-Rio-
Grandense, do Escudo Uruguaio ou, ainda, das Sierras Sep-
tentrionales da Província de Buenos Aires. Observa-se um
deslocamento do sentido do transporte sedimentar, da Su-
perseqüência Sanga do Cabral (NE) para a Superseqüência
Santa Maria (NNE). O sentido do transporte sedimentar nas
seqüências Santa Maria I, 2 e 3, por sua vez, mantém-se
constante. Para cada superseqüência não foram observadas
variações laterais significativas no sentido do transporte
sedimentar.

I

GEOQUíM,CA ORGÂNICA NO DEVONIANO DA BACIA DO CHACO-PARANÁ - NORDESTE DA ARGENTINA
I

!
M. Quintas'; .tF Chaves2; R. Rodrigues3
JBolsista de .d,-aduação - ANP - PRH-17, UERJ; 2 Bolsista de lIIestrado - ANP - PRH-17, UERJ
3 Departalllenfo de Estratigrafia e Paleontologia, UERJ

I
i

Através dp Programa de Recursos,Humanos da ANP para
o setor de Pe~róleo e Gás PRH-ANP/MCT, o Departamento
de Estratigra a e Paleontologia (DEPA) da Faculdade de Ge-
ologia da UE J desenvolveu um trabalho de pesquisa na Ba-
cia do Chac -Paraná, com objetivo de ampliar o conheci-
mento geoló ico e estudar o potencial gerador da seção de-
voniana da b cia. A metodologia adotada consistiu na aqui-
sição de amo -tras de calha e de testemunho, junto à RepsoU
YPF/Argenti~a, pesquisas bibliográficas, seleção e prepara-
ção de amosttas, análises geoquímicas, elaboração de mapas
de isópacas, *erfis geoquímicos e integração dos dados obti-
dos. I

A bacia m estudo constitui uma ampla região de sedi-
mentação na porção nordeste de Argentina, abrigando uma
área de mais e 500.000 krn2. Apresenta um pacote sedimen-
tar e magmá ico com espessura total de cerca de 5.500m,
incluindo ro has silicic1ásticas, com idades entre o Ordovi-
ciano e o Ter 'iário, e rochas ígneas do Eocretáceo.

O Devon ano na bacia estudada é representado por duas
formações: Formação El Caburé, correspondente à For-

mação Fumas na Bacia do Paraná, composta essencial-
mente de arenitos cinza-claros a marrons; e a Fomlação
Rincón, essencialmente argilosa e correlacionável à For-
mação Ponta Grossa.

Os dados preliminares obtidos integram um projeto mais
amplo, englobando a bioestratigrafia, a evolução tectono-se-
dimentar, visando investigar as possibilidades de geração,
migração e acumulação de petróleo e/ou gás em rochas da
Bacia do Chaco-Paraná.

Os resultados de geoquímica orgânica obtidos em seis
poços (Los Hercones 2, EI Caburé, Campo Galo, N.S Tala-
vera, Rivadávia e Rincón) mostraram que os teores de car-
bono orgânico total são pouco elevados, raramente ultra-
passando valores de 1,0%. Estes teores são considerados
baixos para fonnarem eficientes rochas geradoras de petró-
leo ou gás.

Aplicados à estratigrafia de seqüências, os dados geo-
químicos mostram uma correlação entre os ciclos s,~dimen-
tares da Fonnação Rincón, o que pennite identificar tratos
de sistemas e superficiesde máxima inundação.
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EFEITO DE SAIS INORGÂNICOS NAS PROPRIEDADES FíSICO-QuíMICAS DE FOLHELHpS
i

Clal/dio Rabe, MSc. - DOl/torando, PUC-Rio (rabe@civ.pl/c-rio.bl)
Sérgio A. B. da FOfltol/ra, Ph.D - Professor Associado, PUC-Rio (fofltoura@civ.puc-rio.br)

i
I

serão apresentados os resultados dos ensaios de *atividade dos
folhelhos.

.

Os resultados indicam que os folhelhos sotl-eram redução
do seu pH e do seu teor de umidade. As análise~ químicas dos
folhelhos e dos fluidos dos poros indicaram, em mção dos pro-
cessos de difusão iônica, que os íons prepondera es nos fluidos
migraram do fluido para a rocha, confirmando o omportamen-
to das curvas de condutividade elétrica, obtidas urante os en-
saios de imersão. Os resultados também indicar m que os sais
reduzem as perdas de sólidos que ocorrem por desintegração
superficial. Além disto, os resultados de capac dade de troca
catiônica indicam que alguns dos cátions presentes nos fluidos
foram adsorvidos pelos argilominerais. O presentt trabalho con-
tribui para o entendimento do comportamento d~ folhelhos em
presença de fluidos de perfuração I

I
I

CARACTERIZAÇÃO DE FOLHELHOS A PARTIR DE ENSAIOS DE LABORATÓRIO E PERFILAGEMI DE POÇOS

Clal/dio Rabe, MSc. - Doutorando, PUC-Rio (rabe@civ.puc-rio.bl); Karina V.B. Gaggiotti, MSc - Geóloga; Sérgto A. B da
FOfltollra, Ph.D - Professor associado, PUC-Rio (fofltoura@civ.puc-rio.br) i

i
i

zando amostras de calha pode ser muito demor

i
a. O objetivo

do presente trabalho é descrever uma metodologi para a carac-
terização de folhelhos a partir de dados obtidos rante a perfi-
lagem de poços. :

Uma análise comparativa é feita utilizando 0

l
' dados de per-

fis de raios gamma (para a identificação de foi elhos), perfis
sônicos e neutrão em resultados de ensaios de .aracterização

realizados em laboratório. O estudo demonstra a

(

oa correlação
existente entre os diversos dados e que é possíve estimar o po-
tencial de reatividade utilizando as informações da perfilagem
de poços.

Problemas de instabilidade ocorrem quando formações ar-
gilosas, como folhelhos são perfurados. A principal causa des-
tes problemas, que representam o maior fator de custos da in-
dustria de óleo e gás, estão relacionados a transferência de íons
e de água oriundos do processo de interação rocha-fluido. Os
processos de desestabiJização das fOlmações são minimizados
através da utilização de fluidos salinos.

No presente trabalho serão apresentados os resultados de
um estudo da interação entre folhelhos que entraram em contato
com soluções salinas à base de água através de ensaios de imer-
são. Foram utilizados quatro tipos de folhelhos e três tipos de
soluções salinas inorgânicas à base de água.

Inicialmente será feita uma breve descrição do equipamento
desenvolvido, sendo em seguida apresentados os resultados dos
ensaios de caracterização dos folhelhos e dos fluidos. Por fim,

A perfuração de poços de petróleo pode ser bastante proble-

mática caso ocorra instabilidade das paredes. Nos trechos perfu-

rados através de folhelhos, a possível interação fisico-química entre

o fluido de perfuração e a rocha pode agravar os problemas.

A caracterização do folhelho é de vital importância para a

análise de seu potencial de reatividade. De um modo geral, esta

caracterização é feita em laboratório utilizando amostras prove-

nientes de testemunhos ou amostras de material fragmentado,

conhecido como amostras de calha.

No (:ntanto, a disponibilidade de testemunhos é muito limi-

tada em função do alto custo e uma descrição do material utili-

PALlNOMORFOS DA FORMAÇÃO MARIZAL, BACIA DO RECÔNCAVO,
CRETÁCEO INFERIOR DO NORDESTE DO BRASIL i

I
i
i
I

I
i

Apesar de existirem significativos depósitos

~

florantes com
uma considerável riqueza em matéria orgânica n Crctácco in-
ferior da Bacia do Recôncavo, poucos estudos alinológicos.
têm sido realizados. i

No presente trabalho é realizada uma análise ~istemática dos
palinomorfos da Formação Marizal da Bacia do R côncavo, com
o objetivo de identificar formas bioestratigrafic mente impor-
tantes (indicadoras de paleoambientes e de ida e). Com esse
estudo será possível uma comparação biocronoe trtigráfica en-
tre a Fonnaçao Marizal da Bacia do Recôncavo outras unida-
des estratigráficas, de mesma idade, das bacias s dimentares do
Nordeste do Brasil.

M. A. F. Reis *; R. Dino**; E. Perreira***

*Bolsista de doutorado da CAPES, FGEL/UERJ. ** DEPA/FGEL/UERJ; *** DEPA/FGEL/UERJ

A Bacia do Recôncavo, localizada no Estado da Bahia, Nor-

deste do Brasil, faz parte de um sistema de rifs que foi originado

durante a separação entre a placa da América do Sul e a placa

africana, no Cretáceo inferior, mas que foi abortado no Aptiano.

Após o rifteamento, os sedimentos da fase sin-rift foram ero-

didos, originando uma discordância entre a Formação Marizal e

os sedimentos sobrepostos.

A Fonnação Marizal aflora em áreas isoladas, nas partes

norte e central e a sudeste, próximo do município de Dias d' Ávila.

Seus afloramentos formam mon'os arredondados, facilmente

reconhe,~idos em fotografias aéreas, não ultrapassando SOm de

altura.
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SULFETOS EM FOLHELHOS DAS FORMAÇÕES BARREIRINHA E PITINGA
FLANCO SUL DA BACIA DO AMAZONAS

Nélio G. A. M.IRezendeI; Orfando 1. B. AraÚjo; Reginaldo C. B. Calderaro2
lCPRM - Serv~ço Geológico do Brasil, SUREG-BE; 2Petrobras
Te!: (91) 276 f577. E-mail: nelior@amazon.com.br

Projetos e~pecíficos de prospecção e mapeamento geológi-
co desenvolvi40s na década de 70, através do convênio CPRM-
DNPM, nos d is flancos da Bacia do Amazonas, registraram
diversas ocorr ncias de sulfetos. No flanco sul, duas dessas ocor-
rências referia -se à presença de pirita, calcopirita e/ou esfale-
rita em concr ões encaixadas em folhelhos pretos das forma-
ções Barreirin as (Grupo Curuá) e Pitinga (Grupo Trombetas).
Teores de zinc da ordem de até 6% justificaram trabalhos com-
plementares d avaliação, realizados pela CPRM em duas áre-
as-piloto (Rep rtimento e Cuparitinga). Aventava-se a possibi-
lidade de que s encaixantes também estivessem mineralizadas,
a exemplo do depósitos de cobre no Folhelho Nonesuch, em
White Pine (U A), bem como das acumulações de urânio e va-
nádio do Folh lho Alum (Suécia) e das mineralizações polime-
tálicas do Kup erschiefer (Alemanha e Polônia), dentre outras.

Os trabalh i constaram de pesquisa bibliográfica, fotointer-
pretação, map mento geológico (1:10.000), cintilometria e pros-
pecção litoge uímica (varredura analítica para 30 elementos),
com amostrag m em canais e escavações (cachimbos).

Na área d Repartimento, foram investigadas quatro popula-
ções principai no Grupo Curuá: folhelhos pretos, níveis sideóti-
cos e concreçõ s da Formação Barreirinha, e folhelhos da Forma-
ção Curiri. As oncreções são de quatro tipos: 1) concreções car-
bonáticas giga tes, com diâmetro maior de até 2,10 m, compostas
principalment por calcita, além de dolomita, barita e sílica amor-
fa, e contendo. struturas cone in cone. 2) concreções fosfatadas,

discóides a elipsóides, centimétricas e de ocorrência localizada,
cuja composição mineralógica inclui quartzo, caulinita, siderita,
barita, apatita e micas, além de sulfetos (pirita, esfa1erita e gale-
na), estes sempre presentes em pequena quantidade. 3) concre-

ções de pirita e barita, em corpos ovóides com diâmetro máximo
de 10cm, cuja área de ocorrência é extensa, embora existam em
pequena quantidade. 4) concreções (ou nódulos) de pirita, comu-
mente registradas em estratos nos quais esse sulfeto ocorre tam-
bém como filmes nos planos de fissilidade. Nos níveis sideríticos
registra-se valor máximo de 930 ppm Zn onde esfalerita preenche
microfraturas. Os folhelhos têm conteúdo metálico compatível
com a média em folhelhos pretos, apesar do registro de 3.000
ppm Zn durante a fase de levantamento regional.

Na área do Cuparitinga, foram abordados cinco domínios no
âmbito da Formação Pitinga: concreções sideóticas, níveis sideóti-
cos, diamictitos, folhelhos normais e folhelhos sideóticos. As con-
creções sideóticas contêm as mineralizações mais expressivas. Com-
preendem corpos de diversas dimensões e formas cujos pesos indivi-
duais variam de menos de 100 a mais de 900g, em agrupamentos que
chegam a 126 kglm3 e alcançam conteúdo médio de até 9.200 ppm
Zn. Nos níveis sideóticos, esfalerita ocorre ocasionalmente em mi-
crofraturas. Nos diamictitos, produtos de retrabalhamento illtrabaci-
nal, tem-se apenas um valor anômalo de 3.300 ppm Zn. Nos folhe-

lhos nOlmais registrou-se até 9.000ppm Zn, o que mantém a Forma-
ção Pitinga como um alvo prospcctável, especialmente em horizon-

tes gerados em ambiente mais redutor que os investigados.

EVO~ÇÃO DIAGENÉTICA NA ZONA ZEOLITlCA DA FORMAÇÃO CORDA, BACIA DO PARNAIBA

Nélio G. A. M. Rezende'; Marcondes L. Costa2; Rômulo S. Angelica2
'CPRM - $erviço Geológico do Brasil, SUREG-BE ; 2UFPA- Tel: (91) 276 8577, E-mail: nelior@amazon.com.br

I

A Zona Z lítica da Formação Corda, na Bacia do Pamaíba,
compreende u n pacote de arenitos eólicos e fluviais deposita-
dos num ampl sistema desértico, sobre derrames basálticos, e
que contém as zeolitas estilbita e a laumontita compondo a fase
intersticial. E e jazimento distribui-se por uma área da ordem
de 300 a 400 2,com espessura superior a 8m, e tem sido alvo
de investigaç es movidas pelo potencial interesse econômico
despertado pe s acumulações de zeolitas em rochas sedimenta-
res. Duas seç es aflorantes, com cerca de 12 m de espessura
cada, foram e tudadas com apoio de diversos recursos analíti-
cos, entre os uais microscopia ótica, MEV/SED, difração de
raios-X, análi es térmicas, microssonda eletrônica e análises da
composição i tópica de carbonatos (???Oe TC).

Nos areni s da Zona Zeolítica destacam-se dois conjuntos
minerais: a) u detritico, em que predominam grãos de quartzo
e, subordinad mente, fragmentos de basalto, além de feldspa-
tos, quartzito, chert e calcário; e b) uma fase autigênica, cuja
evolução par genética obedece ao seguinte ordenamento: 1)
coating feml 'noso, 2) esmectitas, e 3) zeolitas e calcita.

O coating erruginoso (óxidos/hidróxidos de Fe) e as esmec-
titas, compõe o envoltório avermelhado dos grãos detóticos,
responsávcl p Ia cor caracteóstica do arenito. As esmectitas são,
predominante ente, montmorillonitas com elevado conteúdo de
Fe e que apres ntam uma textura em colméia bem desenvolvida.
As zeolitas, à vezes associadas com calcita, são os principais
cimentos. O h bito, placoso na estilbita e prismático/fibron'adial

na laumontita, oferece um critério morfológico para a diferencia-
ção entre as zeolitas, enquanto a razão Si:AI (@3,20 na estilbita e
@2,14 na laumontita) permite essa distinção através da composi-
ção química. Não se pode definir a ordem de cristalização das

zeolitas entre si, nem dessas com a calcita, pois há evidências de
que esses minerais sejam cogenéticos e fonnados a partir de flu-
tuações no equilíbrio químico do fluido intersticial.

Na Formação Corda, os basaltos foram importante fonte dos
componentes elásticos do arenito, bem como, por dedução, de
soluções geradas pela lixiviação daquelas lavas. As zeolitas não
são produtos de transformação de vidros vulcânicos (como nor-
malmente ocorre), embora haja fases amorfas a vítreas entre os
detritos. Os fragmentos de basalto estão, todos, preservados e
revestidos pela película avennelhada que caracteriza o arenito.
Não há registros de vulcanismo contemporâneo ou posterior à
acumulação do arenito hospedeiro da mineralização.

O caráter predominantemente flutuante e/ou pontual do em-
pacotamento do arenito, a composição isotópica do cimento cal-
cítico, e a ausência de albitização nos plagioelásios ddriticos,
além da cristalinidade e do grau de preservação das esmectitas,
foram subsídios para caracterizar um ambiente diagenético do-
minado por condições de temperatura e pressão compatíveis com
as de superficie, num estágio eodiagenético.

Nesse contexto, isobárico e isotélmico, é ressaltada a im-
portância do fator pH, , da composição química dos fluidos in-
tersticiais e do tempo de reação (velocidade de percolação).
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MAPEAMENTO GEOLÓGICO DA PORÇÃO OCIDENTAL DA FOLHA NAZARÉ DO PIA~í
I
I
!
I

Na análise de feições estruturais Observa_se

1

compartimen-
tação em dois blocos principais, a sudoeste e a ordeste da área,
definidos pela interação entre os lineamentos N -SE e NE-SW.
A compartimentação em blocos é melhor ente dida em escala
regional, onde se observa que esses lineamento

!

funcionam, na
estruturação regional dos depósitos paleozóico e eocrctáceos,
como resposta a reativação dos lineamentos T ansbrasiliano e
Marajó-PamaÍba durante o Cretáceo. Os bloco* apresentam li-
neamentos menores com orientações semelha~es, observados
no mapa de drenagem e em imagem de radar. i

No bloco sudoeste estão presentes aflora

~

entos de todas
as unidades geológicas da região, com as fo mações Poti e
PiauÍ praticamente equivalentes em área de e posição, o que
difere do proposto em mapeamentos anterion ente. Foi iden-
tificado um contato de natureza erosiva entre' s arenitos das
fonnações Poti e Piauí. Observam-se conta s erosivos da
Formação Pastos Bons com as formações Poti PiauÍ em cotas
topográficas bem distintas, 150 e 200m re pectivamente.
Ocorrem também pequenos soerguimentos, d vido a presen-
ça de rochas básicas da Formação Sardinha, a porção sudo-
este deste bloco.

No bloco nordeste observa-se predominânci das formações
PiauÍ e Pastos Bons. A Formação Pastos Bons ostra-se prati-
camente confinada ao interior de um bloco me or, limitada pe-
los lineamentos de direção NW-SE. A Formaçã Poti aflora em
área relativamente reduzida, apenas no leito do iacho dos Por-
cos, apresentando contatos com a Formação Pi uÍ controlados
por falhamentos decorrentes de reativações de a tigas desconti-
nuidades pré-cambrianas (lineamentos Transbr siliano, Picos-
Santa Inês e Marajó-PamaÍba), que ocorreram no Juro-Cretá-
ceo, relacionadas aos processos de ruptura do ontinente Gon-
duana e abertura do Oceano Atlântico.

Cleive Maria MOl/teira Ribeiro/, Roberto Vizeu Lima Pinheiro', Ana Maria Góes'
/Universidade Federal do Pará/Centro de Geociências/Dep. de Geologia

Na região de Floriano (PI), afloram depósitos pertencentes
às fommções Poti e PiauÍ, CarbonÍfero da Bacia do PamaÍba, e à
Forma;:ão Pastos Bons, Cretáceo Inferior da Bacia de Alperca-
tas. As rochas eocarbonÍferas da Formação Poti são compostas
de uma sucessão predominantemente arenosa com pelitos su-
bordinados, cOlTespondente a parte superior desta formação.
Ocorre em afloramentos de pequena espessura, média de 7m, ao
longo da BR-343 e nas drenagens a sul da área de estudo. Sua
espessura total aflorante é de 17m. As rochas neocarbonÍferas
da Formação PiauÍ são compostas de arenitos com siltitos su-
bordinados, que representam a porção basal desta formação. Sua
espessura total aflorante é de 25m e suas melhores exposições
estão presentes ao longo do Riacho dos Porcos e morros próxi-
mos à BR-343. As rochas juro-cretáceas sedimentares da For-
mação Pastos Bons afloram no centro-leste e sul da área, sendo
compostas de folhelhos com intercalações de arenitos e conglo-
merados. Rochas eocretáceas Ígneas da Formação Sardinha es-
tão representadas por soleiras e diques de pequena espessura de
diabásio bastante alterados, apresentando feições de esfoliação
esferoidal. Efeitos termais gerados por essas intrusões são ob-
servados nas rochas adjacentes, que apresentam alterações mi-
neralógicas e obliteração de suas estruturas primárias.

Devido a grande similaridade litológica entre essas unida-
des, aliada a ausência de trabalhos de mapeamento de detalhe na
região, foi necessário desenvolver uma revisão cartográfica da
área de estudo, com confecção de mapa geológico na escala de
1:50.000, abrangendo cerca de 352km2, no centro-oeste do esta-
do do PiauÍ, a Ilkm a leste da cidade de Floriano, ocupando a
metade ocidental da Folha Nazaré do PiauÍ (SB. 23-Z-B-V). O
mapeamento geológico foi auxiliado por estudos faciológicos,
importantes para o entendimento dos processos deposicionais e
para a correlação das unidades litoestratigráficas.

I
SUPERFíCIES ONDULADAS GERADAS POR TEMPEST~DE EM DEPÓSITOS DA FORMAÇÃP POTI,

BACIA DO PARNAIBA- PI i
i

Cleive Maria Monteiro Ribeiro/, Ana Maria Góes/
'Universidade Federal do Pará/Centro de Geociências/Dep. de Geologia

Superficies onduladas com diferentes amplitudes foram ob-
servadas em depósitos aflorantes na região de Floriano- PI. Es-
ses depósitos correspondem ao topo da Formação Poti (Carbo-
nÍfero da Bacia do PamaÍba). Nesta região, a Formação Poti é
constituída de arenitos com estratificação cruzada sigmoidal e
maciços atribuídos a ambiente deltaico, sobrepostos por areni-
tos com estratificação cruzada swaley e quase plano-paralela
além de camadas heterolíticas interpretadas como depósitos tem-
pestíticos gerados em ambiente de shoreface superior (Ribeiro
2000).

O contato entre os depósitos deltaicos e soreface supelior é
marcado por uma superficie regularmente ondulada, observada
ao longo de Ikm de extensão. Estas ondulações caracterizam-se
pela presença de antiformes e sinformes abertos a suaves, geral-
mente simétricos. As amplitudes das ondulações variam de apro-
ximadamente 4 a 50cm.

As camadas tempestÍticas preenchem as ondulações em on-
lap e rroldam-se à geometria da superficie, tomando-se gradu-
almente planas em direção ao topo. Truncamentos das camadas
deltaicas subjacentes evidenciam o caráter erosivo desta super-

-------

i
ficie. Localmente ocorrem blocos arenosos, maqiços, totalmen-
te envolvidos por material pelítico, dando a fal~a impressão de
clastos caídos. i

É comum a ocorrência de blocos de arenit

t

fluidizado no
contato entre tempestitos transgressivos e deI' sitos deltaicos
regressivos, atribuída ao impacto de ondas violen s sobre o subs-
trato inicialmente inconsolidado (Dalrymple, 1980). Este im-
pacto produz feições de escape e fragmentaçãO

i

após o endure-
cimento eodiagenético do material do topo do i tervalo regres-
sivo. Apesar de alguns autores atribuírem orige glacial (Capu-
to, 1985) para estas feições, admite-se que su origem esteja
ligada a ação de tempestades

A ação erosiva de tempestades pode gerar scavações com
tamanhos variados (scours), denominadas cate árias. O tama-
nho da escavação é função da intensidade das o das e profundi-
dade das camadas. Essas superficies marcam li ites entre even-
tos de tempestade e erodem as camadas previa lente deposita-
das, gerando depósitos amalgamados, com rem ção parcial ou
total das camadas pelíticas.

1Feições de erosão e fluidização encontrad,( nas camadas
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dos depósitos eltaicos, sugerem que o topo deste depósito já se
apresentava c eso durante a formação da superficie erosiva. A
presença de ou ras superficies erosivas dentro dos depósitos tem-
pestíticos, co ondulações menores superpostas, reforçam a atri-
buição de orig m pela ação de ondas de tempestade para as mes-
mas. Laminaç es convolutas observadas na área também têm
sua geração r lacionada à sobrecarga de arenitos em folhelhos

induzida pelo mpacto de ondas de tempestades
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MINERALOflA E GEOQuíMIC~ DOS REJEITOSD9 MINÉRIOLATERI~O-GOSSÂNICO DA MINADE OURO DO

I IGARAPE BAHIA EM CARAJAS E CONSIDERAÇOES AMBIENTAIS.

Carmen Silvial Galvào da RochalUFPA - csgr@ufpa.br; Marcondes Lima da Costa/UFPA - mlc@ufj;a.br

i

°
present estudo, iniciado em 1995, tomou como ponto de

partida uma d s grandes preocupações e necessidades do setor
mineral que é, em dúvida, como destinar seus rejeitos, utilizan-
do como objet de pesquisa os rejeitos da mina de ouro do Iga-
rapé Bahia e Carajás (PA), que lavra atualmente minério su-
pergênico, lat rítico e gossânico, com material constituído prin-
cipahnente de xi-hidróxidos de ferro e de alumínio e caulinita,
com o ouro e 1 partículas muito finas. Objetivou-se dessa ma-
neira, verifica as transformações químico-mineralógicas que
poderiam oco er nesses rejeitos, visto que foram modificados
fisico e quimi amente, ainda que parcialmente, durante o pro-
cessamento in ustria!. Assim como verificar as mudanças que
experimenta e se material, agora de granulação fina, depositado
em bacias fec adas, em condições distintas daquelas onde geo-
logicamente s encontravam, imitando inclusive situações natu-
rais de deposi ão, em ambientes lacustres fechados.

No proce amento industrial, o minério sofre uma intensa
operação de gmentação, recebe adição de cal e cianeto e grande
quantidade de gua, transfonnando-se em polpa.

°
rejeito, é então

depositado e bacias (módulos) parcialmente fechadas locali-
zadas no topo do platô Bahia a uma altitude de 660m e aproxi-
madamente 8 Om da usina, sujeito à intensa insolação e impac-
to direto das p ecipitações pluviométricas, com exceção dos re-
jeitos da plant piloto annazenados em pilhas separadas. Nesse
material fora tomadas medidas de pH, Eh, determinações mi-
neralógicas p r difração de raios-x, ATD/ATG, infravermelho e
análises quím cas para os elementos maiores e traços.

Os rejeito mais recentes apresentaram pH ainda alcalino
(conforme exi ido pelo processo industrial), semelhante ao do
efluente. Entr tanto os valores médios dos rejeitos mais anti-

gos, da planta piloto, assemelhavam-se aos do ROM, indicando
uma tendência natural de diminuição do pH ao longo do tempo.
Quanto à mineralogia, as amostras estudadas eram formadas
pelos mesmos minerais do ROM e não apresentaram, até então,
a formação de nenhuma nova espécie mineral. Os minerais iden-
tificados, através de difração de raios-x, foram hematita, segui-
da de caulinita, gibbsita, goethita, anatásio e Al-fosfatos (flo-
rencita). Os materiais constituintes das bacias de rejeito apre-
sentaram pequenas diferenças mineralógicas entre si, indicando
a natureza distinta dos minérios que alimentaram as mesmas.
Com relação à análise química observou-se que as bac":asmais
antigas apresentam as maiores concentrações de A1203,Si02 e
PF, e mais baixas de Fe203 e P20S' enquanto que, as bacias mais
recentes as mais altas concentrações são de FeZ03 e PPs e as
mais baixas de AlP3' Si02 e PF.

Os resultados obtidos na primeira fase dessa pesquisa mos-
traram pequenas diferenças entre os rejeitos depositados nas
bacias de idades diferentes. Essas diferenças foram verificadas
tanto nos parâmetros fisico-químicos, como nos mineralógicos,
cristaloquímicos e químicos. Os valores de pH e Eh modifica-
dos inicialmente durante o processo, nas bacias, voltam aos va-
lores originais do minério lavrado. Quanto à mineralogia e à
composição química, nos dois períodos de pesquisa, indicam
que os materiais das bacias, são provenientes de minérios com
composição mineralógica e química diferentes. Dessa maneira
verifica-se que o estudo desse tipo de material nos dá condições
de entender a cinética químico-mineralógica, e ainda de moni-
torar o comportamento do sistema, podendo também ser utili-
zado como uma ferramenta para profissionais que trabalham
com controle de impactos ambientais.

I

t
PLANTAÇÁO DO SALÃO DE FÓSSEIS "B,AHIA. 500 MIL ANOS ANTES DE CABRAL"-

MUSEU GEOLOGICO DA BAHIA
:

Heli de Almei a Sampaio Filho, Jorge Luis Nunes e Priscila Martins Gonçalves MGB

°
Museu eológico da Bahia, desde o início dos anos 80, vem

desenvolvend pesquisas na área de paleontologia, o que permitiu
acumular um asto conhecimento sobre alguns dos principais ma-
míferos que vi eram no período Quatemário, mais precisamente o
Pleistoceno, é oca compreendida entre 2 milhões a 11 mil anos
atrás. Durante s pesquisas colecionou-se, identificou-se, cadastrou-
se e produziu-o e um banco de dados com 2997 registros de um total
de 6000 exem lares de fósseis. A disponibilidade desse material
aliado a carên ia de um centro nordestino que divulgasse esse co-
nhecimento, c !minou com a construção de um Salão de Fósseis,
onde foi abert a exposição "Bahia 500 Mil Anos Antes de Cabral"
cujo tema con emplou as homenagens dos 500 anos de Brasil.

A concep ão desta temática foi iniciativa de Dr. Diógenes
de Almeida ampos, pesquisador paleontólogo do Museu de
Ciências da ~ rra, do DNPM. Neste espaço, encontra-se em evi-
dência o Pleis oceno, época cuja incidência de grandes mamífe-
ros é bem car cterizada no Estado da Bahia, onde predominava
um clima be mais frio que o atual e uma vegetação, diferente

da nossa caatinga, do tipo savana. Estas condições ambientais
possibilitaram a vinda de alguns animais de outros continentes,
como o Mastodonte/Haplomastodon waringi - um anc'~stral do
elefante - proveniente da África, o Cavalo Fóssil/Equus, o To-
xodonte - espécie com o corpo entre um rinoceronte e um hipo-
pótamo -, além naturalmente de muitas espécies que tiveram
origem no próprio continente, como a Preguiça Gigante/Eremo-
therium, o Gliptodonte e o Pampatério - espécie de tatu gigante,
todos provenientes do sul do continente.

A exposição está distribuída numa área de 336 metros qua-
drados, onde são exibidos painéis com infonnações sobre os gran-
des mamíferos, o Quatemário, as mudanças climáticas globais,
a origem da vida através do tempo geológico, o holoceno - épo-
ca em que vivemos e o encontro de duas culturas. Estão também
exibidos os exemplares fósseis dos animais citados acima, no
centro, uma reconstituição do mastodonte em tamanho natural e
ao fundo, uma réplica do esqueleto explicitando a anatomia da
sua ossada.
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IMPLICAÇÕES PALEOCLlMÁTICAS DOS EVENTOS E~DIAGENÉTICOS PALEOGÊNIC~S

NA BACIA DE TAUBATE, SP !
!

Lucy Gomes Sant 'Anna1,2 I
J Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, Rua do Lago 562, CEP 05508-900, São Paulo, Sp, Brasil. lf-mails:
lsantann@hotmail.com !

2Bolsista FAPESP

A Bacia de Taubaté, situada na porção leste do Estado de
São Paulo, integra o segmento central do Rift Continental do
Sudeste do Brasil (RCSB), juntamente com as bacias de Volta
Redonda, Resende e São Paulo. O preenchimento sedimentar da
Bacia de Taubaté, de idade eocênica a oligocênica, está enfeixa-
do no grupo homônimo, tendo os depósitos de leques aluviais
associados a planícies aluviais de rios entrelaçados da Forma-
ção Resende em suas porções basal e laterais. A Formação Re-
sende interdigita-se com os sedimentos lacustres oligocênicos
da Formação Tremembé, na posição intermediária do Grupo
Taubaté. Ambas as unidades são recobertas pela Formação São
Paulo, esta correspondente a um sistema fluvial meandrante oli-
gocênico.

Os processos diagenéticos ocorridos nas formações Resen-
de e Tremembé são característicos da eodiagênese e compreen-
dem: I) a geração de calcretes nos depósitos lamíticos da asso-
ciação de fácies de leques aluviais medianos da Formação Re-
sende; 2) a precipitação de halloisita autigêniea em arenitos da
associal;;ãode fácies de borda de lago da Formação Tremembé;

i
I

C 3) a illitização de interestratificado illita-esmeictita em argili-
tos da associação de fácies lacustre da Formaçã

~

remembé'
A interpretação paleoclimática a partir do e do de calcre-

tes é muito difundida, tendo em vista a estreita ependência de
sua formação com os processos supérgenos, esta do geralmente
presentes em áreas de clima com tendência a arid z. A formação
de halloisita é atribuída principalmente a proces os de alteração
supérgena em condições climáticas marcadas Ia altemância
de períodos úmidos e secos. O processo de ilIitiz ção desenvol-
vido em ambiente continental e controlado pel eodiagênese é
originado pela interação dos argilominerais co as condições
geoquímicas do meio, sendo favorecido pela pr ença de águas
alcalinas em ambientes evaporativos. I

Os produtos eodiagenéticos encontrados no depósitos das
formações Resende e Tremembé, na Bacia de ubaté, são, no
conjunto, indicadores paleoclimáticos da sazon lidade pluvio-
métrica, com a definição de esta~ões úmidas e s as, à época de
deposição destas unidades no Eoceno-Oligoceno. Agradecimen-
tos são devidos à FAPESP, processo 02/00811-4.

I

CIMENTAÇÃO HIDROTERMAL TERCIÁRIA NO RIFT CONTINENTAL DO SUDESTE DO B~SIL

Lucy Gomes Sant 'Anna1,2 & Claudio Riccomini1.3 1J Instituto de Geociências, Universidade de São Paulo, Rua do Lago 562, CEP 05508-900, São Paulo, Sp, Brasil. 4-mails:
lsantann@hotmail.com, riccomin@usp.br '
2 Bolsista FAPESP; 3Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq

O Rift Continental do Sudeste do Brasil (RCSB) é uma fei-
ção teetônica de idade cenozóica desenvolvida entre as cidades
de Curitiba (PR) e Barra de São João (RJ). Morfologicamente
constitui uma faixa deprimida e alongada de direção geral ENE,
com extensão aproximada de 1000 km, abrangendo mais de uma
dezena de bacias sedimentares. A formação da depressão origi-
nal do RCSB foi condicionada por esforços trativos de direção
NNW-SSE, de provável idade paleocênica, sendo os calcários
(travert'nos) da Formação Itaboraí, depositados na bacia homô-
nima, o registro sedimentar mais antigo e coetâneo desta fase
inicia1.~o Eoeeno ocorreu a principal etapa de desenvolvimen-
to do rift, cujo preenchimento sedimentar sinteetônico é repre-
sentado pelos depósitos de leques aluviais associados a planíci-
es aluviais de rios entrelaçados das formações Resende (bacias
de São Paulo, Taubaté, Resende e Volta Redonda) e Macacu
(Bacia de Itaboraí).

Empregando-se análises via MEV/EDS e DRX verificou-se
que os depósitos sedimentares paleogênicos do RCSB estão lo-
calmente cimentados, ocorrendo: I) lâminas, drusas e vênulas
quartzo ,as nos calcários da Fonnação Itaboraí; 2) opala-CT dis-
seminada esparsamente nos lamitos da Formação Macacu; 3)
caulinita e opala-CT preenchendo a porosidade primária e reco-
brindo .srãos detriticos em arenitos, conglomerados e lamitos
arenosos da Fonnação Resende; 4) barita preenchendo fraturas

I
em paraconglomerados e reeobrindo clastos em rpchas arenosas
e eonglomeráticas da Formação Resende. Em to as as unidades
estudadas, a eimentação ocorreu sob a atuação e controles es-
truturais, exercidos por falhas e ftaturas preex stentes ou em
nucleação nos sedimentos, e litológicos, devido diferenças no
grau de porosidade e permeabilidade entre cama as.

Excetuando-se a cimentação por barita, a cri talização des-
tes cimentos foi penecontemporânea à sedimen ção eocênica,
durante a principal fase de desenvolvimento do CSB, ao redor
de 50 Ma. Nessa época, o quadro geológico reg onal reunia as
condições favoráveis para a circulação de soluçõ s hidrotermais
em meios porosos e cimentação em bacias do ti o rift, incluin-
do: I) esforços extensionais de direção NNW-S E que abriram
falhas de direção ENE a NE no embasamento na cobertura
sedimentar; 2) aumento do fluxo térmico region I; e 3) magma-
tismo com extrusão de lavas ankaramíticas nas cias de Itabo-
raí e Volta Redonda. Nesse contexto, águas cona

t

as, meteóricas
e/ou magmáticas podem ter participado das sol ções hidroter-
mais percolantes nos sedimentos.

A cimentação dos depósitos da Fonnação Refende por bari-
ta é provisoriamente relacionada a um tectonism

f

transcorrente
neogênico, com extensão NW-SE e compressã NE-SW. (Os
autores agradecem o apoio da FAPESP, proces os 95/3381-5,
97/12091-6,02/00811-4).

i
I
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I
A FOrmaç

~
Jandaíra é composta quase que exclusivamente

por rochas cal árias, as quais são susceptíveis aos processos de
dissolução pr ovidos pelo intemperismo, formando carstes e
conseqüentem nte cavernas e suas estruturas associadas. A for-
mação das cav mas é controlada basicamente pelas propriedades
mecânicas da cha, sistema de fraturas presente nas mesmas, eli-
ma local e aci ez da água em contato com o ca1cário, a qual é
controlada dir tamente pela profundidade do solo. O dióxido de
carbono atmos érico preenche os poros existentes no solo, e com
a passagem d águas pluviais por estes poros a mesma é natural-
mente acidific da, devido ao ácido carbônico formado. Uma con-
tribuição adici nal de acidez provém dos ácidos fülvicos, gerados
pela degradaç o de matéria orgânica nos solos. Existem diversos
exemplos de C' rstes desenvolvidos na Fonnação Jandaíra, alguns
com cobertura edológica e outros não. Neste trabalho serão apre-
sentados dado topográficos e de ornamentação de cavernas ma-
peadas no cars e localizado a noroeste da cidade de Jandaíra/RN,
o qual não po sui capeamento de solo, e no carste existente no
município de elipe Guerra/RN, que apresenta maiores dimen-
sões e cobertu a de solo em diversos pontos.

Este estud desenvolveu-se com a loca]ização e mapeamen-
to de cavernas existentes nos dois carstes supracitados. No cars-
te de Felipe G erra foram consideradas apenas as cavernas de-
senvolvidas el porções com cobertura pedo]ógica, para permi-
tir a comparaç o com as cavernas de Jandaíra. Parale]amente ao
mapeamento, oi feito o preenchimento de fichas para a caracte-
rização das ca ernas, considerando principalmente a omamen-

tação das mesmas. Estas fichas registraram os tipos de espe]eo-
temas presentes, as dimensões aproximadas e a distribuição es-
pacial dos mesmos. O mapeamento das cavernas seguiu o méto-
do utilizado pela Sociedade para a Pesquisa e Desenvolvimento
Ambienta] do Rio Grande do Norte (SEPARN), de acordo com
as normas da União Intemaciona] de Espeleo]ogia. Os dados
topográficos das cavernas .napeadas (desenvolvimento linear,
projeção horizontal e desnível total) foram armazenados num
banco de dados e tratados matematicamente, visando à obten-
ção das estatísticas destes parâmetros para cada um dos carstes,
e portanto permitindo a comparação entre as dimensões das ca-
vernas existentes em Jandaíra e em Felipe Guerra.

A comparação entre os dados topográficos demonstra que
em Felipe Guerra, a]ém das cavernas existirem em maior núme-
ro, as mesmas apresentam dimensões médias consideravelmen-
te superiores às observadas em Jandaíra. Além disso, nas caver-
nas de Jandaíra os espeleotemas são praticamente ausentes, en-
quanto são abundantes e de grandes dimensões em Felipe Guer-
ra em boa parte das cavernas.

Considerando o acima exposto, observa-se que a cobertura
pedo]ógica tem papel de destaque no controle do desenvolvi-
mento de cavernas na Formação Jandaíra, uma vez que controla
indiretamente a acidez das águas, por acumular CO2 e ácidos
fúlvicos. Além disso, devido a maior acidez da água, ocorre uma
maior solubilização do calcário, o qual será precipitado da so]u-
ção no interior das cavernas, promovendo a fonnação de espe]e-
otemas mais variados e de maiores dimensões.

FÁCIESl MINERALOGIA E CRISTALOQuíMIC~ DOS CAULI~S DAS MINAS DE ÁGUA LIMPA E PADF~E

r DOMINGOS QUADRILATERO FERRIFERO, MG, BRASIL

I
M.C Santos. *

~

A.F.D.C Varajão *, J. Yvon * *, P. T.A Castro *.
Departament de G

.

eologia, Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto Laboratoire Environnement et Mineralurgie/
ENSG/INPL- rança

I
Os depósi os de caulim das minas de Água Limpa e Padre

Domingos ]0 alizam-se na porção centro-sul do Sinclinal da
Moeda, Qua 'látero Ferrífero, inseridos em estruturas do tipo
grabens e hor es. Geneticamente os depósitos foram formados
por processos imilares relacionados a fluxos gravitacionais de
sedimentos do tipo coesivo. Os processos de laterização ocorrí-
dos após a de osição impossibilitaram a definição precisa dos
contatos entre as fácies. Embora as minas distem de aproxima-
damente 1 as fácies identificadas são análogas. Em ambos
os casos, os s dimentos são argilosos/cauliníticos com quanti-
dades variávei de quartzo e óxidos de ferro, estes últimos asso-
ciados à matri caulinítica ou individualizados na forma de nó-
dulos. No de ósito de Água Limpa são diferenciadas da base
para o topo se s fácies: Almb - arenitos lamosos maciços, apre-
sentando colo ção branco/beje, com grãos de quartzo (25 a 35%)
discretamente orientados; Lamb - lamitos arenosos maciços de
cor branca co freqüentes zoneamentos ferruginosos e grãos de
quartzo disse inados «15%); Lamv - lamitos arenosos maci-
ços de cor ve elha com manchas amareladas e esbranquiçadas
apresentando rãos de quartzo «15%) dispersos; N - nodular
com nódulos erruginosos associados a matriz argilosa de cor
vemelho-escu o com grãos de quartzo dispersos (10 a 15%); C -
conglomerad s com orientação e associados a feições canaliza-
das constituíd s de fragmentos de fiJito e quartzito subangulo-
sos a sllbarre ndados apresentando matriz argilosa com grãos
de quartzo di, persos; Alpc - arenitos com estratificação plano
paralela e cruz da de coloração amarelo-ocre com grãos de quart-
zo (45 a 50% disseminados. No depósito de Padre Domingos

identifica-se 4 fácies, sendo três análogas às fácies A]mb, Lamb,
Lamv descritas acima. A Quarta fácies, rácies D2 que não foi
observada na Mina de Água Limpa, é composta de diamictitos
apresentando fragmentos de filito e quartzito emersos ll1 matriz
argilosa com grãos de quartzo dispersos.

Nestes depósitos a mineralogia principal observada através
da difratometria de raios-x, microscopia óptica e MEB é: cau]i-
nita, muscovita, quartzo, hematita e gibsita; subordinadamente
observa-se anatásio, rutilo, epidoto e cianita. Ressalta-se que a
gibsita só foi observada nas fácies de topo da mina ele Agua
Limpa. Análises ao MEB mostram que os cristais de gibsita são
bem formados e ocon'em em íntima associação com os cristais
de caulinita sugerindo serem formados destes últimos por pro-
cessos de desilicificação/alitização.

Em todas as fácies a caulinita encontra-se com defeitos
estruturais apresentando picos mal definidos no intervalo 20-
24°2? Cu K?, impossibilitando, portanto o cálculo do índice
de Hinckley. Da mesma forma, os valores obtidos para o do-
mínio de coerência entre 88.55 A e 149.2 A, os valores de RI
e R2 entre 0.384 e 0.519, bem como o cálculo de P2 em infra-
vermelho nas bandes entre 3667 et 3651 cm" confirmam es-
tes defeitos estruturais dos cristais de caulinita. Adicional-
mente, nota-se na fácies N as bandas a 3598 e 875 e:m'! que
são sugestivas Feh em substituições octaédricas na estrutura
da caulinita.

Os autores agradecem ao CNPq, CAPES/COFECUB pelo
apoio financeiro e à Mineração Magnesita S.A pelo apoio logís-
tico durante a realização dos trabalho de campo.
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COMPOSIÇÃO TAXONÔMICA DA MALACOFAUNA CONTINENTAL AQUÁTICA

E TERRESTRE DO CRETÁCEO DO BRASIL

Maria Celia Elias Sellra
Universidade do Rio de Janeiro, Rua Voluntários da Pátria, 107, Botafogo, Rio de Janeim, RJ. .flandria@aol.com

A malacofauna continental é composta pelas espécies Ne-
ritina (Nereina) prolabiata (White), Lioplacodes lacerdae
(Hartt), Lioplacodes williamsii (Hartt) Pachychilus terebri(or-

mis (Morris), Biomphalaria monserratensis (Hartt); Anodon-
tites (Anodontites) allporti White, Anodontites (Anodontites)
mawsoni White; 1887, lridina (Cameronia) harttii White,
Mycetopoda totiumsanctorum (Hartt), Sphaerium (Sphaerium)
ativum (Hartt) prodecentes da Bacia do Recôncavo, Formação
Candeias (Cretáceo Inferior, Rio da Serra); Viviparus souzai
Mezzallra, Viviparus sp B, Hydrobia? prudentinensis Mezza-
lira, Physa aridi Mezzalira, Physa sp, Diplodon? arrudai Me-
zzalira, Florenceia peiropolensis Mezzalira, Sancticarolis to-
lentinoi Mezzalira, Anodontites? ji'eitasi Mezzalira, Anodonti-
tes (Anodontites) pricei Mezzalira, lridina (Pleiodon) priscus
(Ihering), Monocondylaea cominatoi Mezzalira, Taxodontites

paulistanensis (Mezzalira), Sphaerium (Musculium) sp regis-
tradas na Bacia Bauru, Formação Marília e Formação Ada-
mantina (Cretáceo Superior Turoniano-Neomaastrichtiano);
Viviparus sp A, Galba sp, Castalia sp, Monocondylaea? sp é
registrada na Bacia do Parnaíba, Formação Itapecuru (Cretá-

i
ceo Inferior, Albiano-Aptiano); Bostrix? sp eAn~dontites (Ano-
dontites) ocorrem respectivamente na Bacias 'de Lavras da
Mangabeira e Bacia de Padre Marcos, ambas d Cretáceo In-
ferior (Neocomiano). Destaca-se que seis nov s espécies de
água doce e uma terrestre são assinaladas para Cretáceo do
Brasil. Correlações entre estudos paleoambient is prévios e as
características ecológicas das espécies atuais co gêneros en-
contrados no Cretáceo do Brasil possibilitaram concluir que
os fósseis de moluscos de água doce do cretáce

~

Superior, são
provenientes de depósitos originados em corp s lacustres ra-
sos e em sistemas fluviais. Os gastrópodes e bi álvios assina-
lados no Cretáceo Inferior procedem de paleo mbientes flú-
vio-Iacustre (Formação Itapecuru, Bacia do Parpaíba), fluvial
e lacustre raso (Bacia de Lavras da Mangabeira~, lacustre (Ba-
cia de Padre Marcos). Destaca-se que, em ger

i

I, os registros

de moluscos corroboraram as interpretações p eoambientais
baseadas nas características litológicas, mas ta bém possibi-
litaram reconhecer na Formação Candeias (Ba ia do Recôn-
cavo) além de um lago permanente a existênci de um ambi-
ente fluvial. i

I
I

ASIPECTOS TAFONÔMICOS E PALEOBIOLÓGICOS DOS MOLUSC9S DE ÁGUA D_OCE DA FolMAÇÃO

ITAPECURU (APTIANO-ALBIANO) DA BACIA DO PARNAIBA, MARANHAO, BRASIL
1

Maria Célia Elias Senra & Christiane Machado de Assis
I

Universidade do Rio de Janeiro, Rua Voluntários da Pátria, 107, Botafogo, Rio de Janeim, RJ. flandria@aol.com f

A Formação Itapecuru é uma espessa seqüência cretácea
constituída por argilitos, siltitos, intercalações de arenito fino
e níveis de carbonato no topo das camadas. Os estudos sedi-
mentolÓgicos sugerem um processo de assoreamento da ba-
cia, interpretado como produto da progradação flúvio-deltái-
ca em condições lacustres. A malacofauna registrada na for-
mação é composta por espécies de gastrópodes e biválvios
dos gêneros Viviparus, Galba, Anodontites, Castalia e Mo-
nocondylaea. Nos fósseis de gastrópodes viviparídeos alguns
caracteres morfológicos foram obliterados devido à fossili-
zação imperfeita, e também apresentam-se deforn1ados.Na
superficie da concha foram preservadas listras escuras distri-
buídas na direção do enrolamento. Este padrão de pigmenta-
ção ocorre em Viviparus, principalmente nas espécies atuais
provenientes do habitat lacustre. A preservação da ornamen-
tação bandeada nos fósseis de gastrópodes indica soterramen-
to rápido e mortandade em massa da população. Os biválvi-

os do gênero Monocondylaea constituem popu ações fossilí-
feras densas formando coquinas. Os fósseis este biválvio
evidenciam uma acentuada flexibilidade moI1 lógica, possi-
bilitando a identificação de três morfotipos esde conchas
delgadas e pequenas até espessas e grandes. estaca-se que
e a maior parte delas está articulada e inteira. scilações na
composição química da água teriam ocasiona o o polimot-
fismo das conchas de biválvios, enquanto o aixo grau de
fragmentação destas conchas possibilitou infe 'r ausência de
retrabalhamento. Espécies atuais dos gêneros astalia, Ano-
dontites e Monocondylaea são assinalados em ios da região
sul e sudeste do Brasil. Já as espécies dos gên ros Viviparus
e Galba ocorrem em lagos do Hemisfério Nort . A partir das
evidências tafonômicas e paleobiológicas con luiu-se que o
registro de gastrópodes sugere uma origem Ia ustre e os bi-
válvios um ambiente fluvial, corroborando a interpretação
paleoambiental.
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I
Na gestã ambiental de praias é necessário avaliar a distri-

buição de en gia das ondas ao longo da costa, já que estas são
as principais esponsáveis pelo transporte de sedimentos litorâ-
neos pelos pr cessos erosivos e de acumulação. Como a energia
das ondas é roporcional ao quadrado de sua altura (Davies,
1972), variaç es na sua distribuição estão fundamentalmente
relacionadas o processo de refração, que se constitui no princi-
pal mecanisl o controlador das mudanças na altura das ondas
ao longo da c sta (Munk & Traylor, 1947).

Para a Co ta do Descobrimento, faixa costeira compreendi-
da entre as ci ades de Belmonte e Prado, no sul do Estado da
8ahia, foram 'onstruídos diagramas de refração e mapas de va-
riação da altu a das ondas através do software Mike-21, para as
frentes de on a vindas de NE e E (com período de 5,Ose altura
em águas pro ndas de 1,0m), SE eSSE (com período de 6,5s e
altura de 1,51 ), que correspondem às direções dos principais
ventos que c gam a este litoral (U.S. Navy, 1978).

Para as o das vindas de nordeste, ocorre diminuição da ener-
gia das ondas em Mogiquiçaca, Santa Cruz Cabrália, Porto Se-
guro, ao sul a Ponta de Corumbau e em Cumuruxatiba, e so-
brelevação n parte central da planície sul da foz do Rio Jequiti-
nhonha, em uaiú, em Trancoso, ao norte da Ponta do Corum-
bau e em Pr do. As ondas vindas de leste mostram zonas de
baixa energia ao norte de Santa Cruz Cabrália e de Porto Segu-
ro, e na Ponta do Corumbau, e de alta energia na parte central da
planície sul d foz do Rio Jequitinhonha, em Guaiú e em Prado.
As ondas vin as do quadrante sudeste mostram regiões de baixa
energia em uaiú, Santa Cruz Cabrália, norte da Ponta do Co-

i

rumbau e em Prado, e regiões de alta energia na parte c'~ntralda
planície sul da foz do Rio Jequitinhonha, em Trancoso, ao norte
de Itaquena e na parte sul da Ponta do Corumbau.

Esta alternância nos locais de maior e menor energia das
ondas vindas do quadrante nordeste e sudeste, controladas prin-
cipalmente pela presença dos recifes de corais, gera inversões
no sentido da deriva litorânea e a ocorrência de locais de acú-
mulo e de deticit de sedimentos.

Em quase sua totalidade, os diagramas mostram um aumen-
to de energia das ondas nas praias da parte central da planície
sul da foz do Rio Jequitinhonha e diminuição de em:rgia em
Santa Cruz Cabrália. Nas primeiras são observadas característi-
cas morfodinâmicas típicas de praias de alta energia (dissipati-
vas) - são praias largas, com baixa declividade, compostas por
areia fina e com ampla zona de surfe. Já as praias de Santa Cruz
Cabrália apresentam características morfodinâmicas típicas de
praias de baixa energia(reflexivas)- são estreitase inclinadas,
compostas por areia grossa e com as ondas arrebentando direta-
mente sobre a face da praia.
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I

No estud das seqüências paleozóicas (Devoniano e Permi-
ano) da Baci do Paraná, Brasil, esforços no que diz respeito à
integração e tre a Estratigrafia de Seqüências e a Tafonomia,
tem revelado ue o conceito de parasseqüências não é totalmen-
te aplicável e TIsucessões de fácies geradas em offshore settin-
gs. Este é o c so, por exemplo, do registro da Formação Ponta
Grossa, Dev niano (?Lockhoviano-Frasniano), depositada em
bacia intracr tônica, com sedimentação siliciclástica, fina. De
acordo com o arcabouço de Estratigrafia de Seqüências disponí-
vel (Sérgio ergamaschi), a unidade contém cinco seqüências
de 3aordem, gistrando, preferencialmente condições de offsho-
re a lower s oreface. Essas seqüências são compostas por su-
cessões mon tonas de litótipos, tais como, siltitos arenosos, fo-
lhelhos e argi itos profundamente bioturbados, com arenitos su-
bordinados. esse cenário, o estabelecimento de parasseqüên-
cias e, conse üentemente, seus limites, utilizando apenas crité-
rios litológic s é de difícil aplicação. Esse aspecto é especial-
mente impor ante quando dados geoquímicos estão (a) ausen-
tes, (b) suger m dubiedade ou (c) estão aleatoriamente distribu-
ídos ao long da seção, dificultando sua aplicação. Nesse con-

texto, os dados tafonômicos (bioestratinômicos e diag,~néticos)
podem ser muito úteis e, algumas vezes, constituir a única ferra-
menta disponível. De fato, isto é suportado pelos dados tafonô-
micos de alta resolução (assinaturas tafonômicas para macroin-
vertebrados) adquiridos, centímetro a centímetro, em diferentes
intervalos da Formação Ponta Grossa, na seção de Jaguariaíva,
ao longo de 86 metros de espessura, em trato de sistemas tran-
gressivos, para a seqüência basal (Seqüência B). A amostragem

forneceu dados estatisticamente representativos (11 amostras de
blocos de rochas de 1.2 m3, totalizando 827 espécimes), incluin-
do a análise de 61 dados de assinaturas tafonômicas, comple-
mentados por dados taxonômicos e paleoecológicos. Os resul-
tados mostram que muitas características tafonômicas não estão
aleatoriamente distribuídas no trato de sistemas transgressivos,
refletindo provavelmente eventos menores, registrados nas su-
perficies de inundação, marcando os limites de parasseqüênci-
as. A chave para esta interpretação é, por exemplo, a oçorrência
de inverte brados suspensívoros, de epifauna, sésseis, em posi-
ção de vida (in situ), tais como os conularídeos e braquiópodes,

bem como os de infauna rasa (lingulídeos, moluscos hivalves),
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relacionados a tempestitos distais, que caracterizam depósi-
tos de sufocamento (obrution deposits). A preservação des-
ses organismos in situ indica que os mesmos não foram reti-
rados de sua posição de vida, nem sofreram exumação por
fluxos ou correntes, sendo abruptamente soterrados pela de-
cantaç:ão de finos. Desse modo, essas assinaturas tafonômi-
cas, ou seja, espécimes in situ de conulários (gregários ou

solitários) e de agrupamentos (cosupportive

t

.
de braquiópo-

des articulados (e.g., Australospirifer) são i dicadores con-
sistentes de mudanças (minor flooding surt ces) em águas
relativamente profundas, limitando parasseq

.
ências.

btsimoes@ibb.unesp.br, amfsales@bol.com.br, ghjlardi@ig.com.br,
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SUPERSUPERFíCIE URUCUIA: UM LIMITE DE SEQÜÊNCIA
QUE SEPARAO SISTEMA EÓLlCO DO SISTEMA FLUVIAL-EÓLlCO I

I
I
i
I

sas, siltosas e conglomeráticas definindo in

J

I
rvalos cíclicos

eólicos e subaquosos num sistema gradativa ente mais úmi-
do desenvolvido sob um clima semi-árido. A levação do ní-
vel de base nos períodos mais úmidos propo cionou a depo-
sição de camadas de siltito, por meio de procpssos suspensi-
vos subaquosos. Seguidos por elevada taxa *evaporação e
rebaixamento do nível de base, essas camad

~

sofrem expo-
sições subaéreas (gretas de ressecamento e b echação), que
são imediatamente recobertas por areias eór as, dando iní-
cio a um novo ciclo.

.

Originalmente, a Supersuperficie uruC

l
a está relacio-

nada com variações nas condições climáticas, inda não com-
preendidas no Neocretáceo da Bacia São ranciscana. A
mudança do padrão de transporte para subaq oso, em conse-
qüência de chuvas repentinas, implicou na el~vação do nível
de base e preservação dos pacotes de dunas! resultando na
interrupção dos depósitos eólicos e estabelepmento da su-
persuperficie. Dentro do deserto Urucuia, es

~

supersuperfi-
cie marca o início de períodos mais úmidos monções chu-
vosas), que refletem diretamente na flutuaç o do nível de
base e no padrão de sedimentação encontrad para a seqüên-
cia fluvial-eólica. Na aplicação da estratigraqa de seqüênci-
as a Supersuperficie Urucuia representa um i~portante limi-
te entre duas seqüências continentais de natureza distinta.
Seu reconhecimento em campo é facilitado,

~

evido ao con-
traste erosivo entre as areias eólicas e os dep' sitos fluviais-
eólicos (areias e siltitos intercalados), marca os por uma ex-
pressiva feição geomorfológica. !

André Luiz Durante Spigolon & Carfos José Souza de Alvarenga
Universidade de Brasília -Instituto de Geociências, andregeo@unb.br

O Grupo Urucuia é uma seqüência de rochas siliciclásti-
cas, de idade Neocretácea, constituída de conglomerados,
arenitos e siltitos depositados na porção centro-norte da Ba-
cia Sanfranciscana em ambientes essencialmente continen-
tais.

Localizada a leste da cidade de São Domingos (GO), a
aproximadamente 420 quilômetros de Brasília estudou-se a
Seção Serra Geral de Goiás, que representa um corte de es-
trada de 600 metros de extensão e 50 metros de espessura.
Duas seqüências deposicionais formadas em ambiente de-
sértico e geneticamente diferenciadas são separadas por uma
supersuperficie que representa um hiato deposicional deli-
mitando o final de uma acumulação eólica e início de uma
acumulação fluvial-eólica.

A porção inferior da seção é formada pela seqüência eó-
lica, constituída de um conjunto de arenitos com estratifica-
ções cruzadas de grande porte representando depósitos de
dunas simples, separados por superficies planas de I a ordem
relacionadas a áreas de interdunas. Esse pacote, reflete a mi-
gração das formas de leito dentro do erg num sistema seco
desenvolvido sob clima árido.

A interrupção da acumulação eólica dentro do erg é mar-
cada pela Supersuperficie Urucuia, delimitando o final de
um ciclo eólico. Esta supersuperficie, de caráter erosivo, ex-
tensiva, planar a ligeiramente irregular é coberta por uma
camada de arenito maciço (0,5-1 metros) representando de-
pósitos de fluxo de detritos. A partir daí, inicia-se a seqüên-
cia fluvial-eólica formada pelas associações de fácies areno-

I
I

I~ORAMINíFEROS, BIOESTRATIGRAFIA DE SEQUÊNCIAS E DE ALTA RESOLUÇÃO NO CR'TÁCEO
MARINHO DA BACIA DE CAMPOS I

I
I

Oscar Strohschoen Júnior
PETROBRAS/CENPES - Rio de Janeiro

A bioestratigrafia tem sido utilizada como importante fer-
ramenta em correlações estratigráficas, tanto em estudos ex-
ploratÓrios como de reservatórios. O avanço das atividades
exploratórias e explotatórias nas bacias marginais brasileiras
vem exigindo um aumento no detalhamento dos métodos bi-
oestratigráficos e das biozonas tradicionais, definidas por
extinçõesl surgimento de espécies-guia. A ocorrência de re-
servatÓrios de hidrocarbonetos em intervalos abrangendo uma
única biozona demonstra a necessidade de estudos de deta-
lhe que, aliados à aplicação dos conceitos de estratigrafia de
seqüências, forneçam um arcabouço bioestratigráfico de alta

resolução.
Os foraminíferos constituem um grupo e microfósseis

com grande diversidade e abundância em a bientes mari-
nhos, distinguindo-se formas de hábitos pia ctônico e ben-
tônico. A grande sensibilidade destes organis os a variações
ambientais toma este grupo um excelente i dicador paleo-
ambiental, permitindo avaliar condições pai obatimétricas,
variações de massas d' água, disponibilidad de oxigênio e
nutrientes, entre outros fatores ambientais. i

A utilização dos bioeventos de foraminí*ros na estrati-
grafia de seqüências deve-se à relação existepte entre varia-
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ções relativaS

f

dO nível do mar e mudanças nos parâmetros
ambientais. As variações paleobatimétrieas refletem varia-
ções relativas o nível do mar e geram mudanças de biofáci-
es de foramin feros tais como:

surgimentts / extinções de espécies e deslocamentos brus-
cos de biofáci~s, como indicadores de limites de sequências
ou hiatos; :

eventos d

j

' abunda-ncia e
,

diversidade, como indicadores
de supert1cies de inundação;

biofácies e foraminíferos características, como indica-
dores de trato de sistema.

Na Bacia e Campos, os foraminíferos têm sido utiliza-
dos em análisps bioestratigráficas e paleoecológicas eom o
intuito de fO

]

' eeer um arcabouço bioestratigrático e inferir
variações rela ivas do nível do mar durante Cretáceo.

No interv 10 Albiano superior! Cenomaniano o exame
de lâminas pe rográficas em calcilutitos e margas intercala-
dos com aren

j

tos evidenciou uma abundante associação de
foraminíferos planctônieos, radiolários, calcisferulídeos e

I

outros microfósseis. A análise destas associações microfau-
nísticas permitiu elaborar um arcabouço bioestratigrático de
alta resolução para este intervalo, caracterizado por cinco
biofáeies, em contraposição às análises eonvencionais de fo-
raminíferos e nanofósseis calcários. Cada microbiofácies re-
flete uma condição paleobatimétrica e caracteriza um inter-
valo biocronoestratigráfieo, pois seus limites coincidem ou
são paralelos com extinções / surgimentos de espécies-guia
de foraminíferos planctônicos. Apesar de existir um controle
paleoecológico na distribuição das biofacies, a extensão de
um campo de petróleo dificilmente abrangeria massas de água
diferenciadas o suficiente para invalidar inferências bioes-
tratigráficas dentro destes limites.

As curvas paleobatimétricas para o Neocretáceo da Ba-
cia de Campos mostram que houve uma tendência geral de
aumento do nível relativo do mar desde o Turoniano até a
base do Maastrichtiano. Esta tendência atingiu seu máximo
no Campaniano e se inverteu durante o restante do Maastri-
chtiano, com rebaixamento do nível relativo do mar.

I
I

BIOESTRjATIGRAFIA E PALEOECOLOGIA COM BASE EM .RADIOLÁRIOS PÓS-EOCÊNICOS DO BANCO

! MAURICE EWING, PLATO FALKLAND

Felipe Mattos

~

'

avares*; Valesca Portilla EI

,

'lert *; Mislene Rabelo de Souza*; Leonardo da Silva Balbi**
*Lablvficro -. aboratório de Micropaleontologia/DGL/UFRJ

**Universida . Federal do Espirito Santo rUFES)

I
I

Radioláriqs são organismos unicelulares, exclusivamen-
te marinhos e ~Ianctônicos que vivem preferencialmente em
águas oceâni

j

as. Desenvolvem um endoesqueleto silicoso
com possibili ade de ser preservado em depósitos de fundo
oceânico. Ce as espécies de radiolários são importantes fós-
seis-guia para detemlinados períodos geológieos, possibili-
tando sua uti ização em bioestratigrafia de alta resolução.
Soma-se a issf a sua aplicação em estudos paleoecológicos,
especialment1 para a determinação de paleotemperatura e pa-
leobatimetria ~as águas.

O objetivq principal desse trabalho foi determinar a bio-
estratigrafia el paleoecologia com base nos radiolários pre-
servados em S

~

'dimentos terciários e quatemários, obtidos em
um testemun o perfi.1rado no baneo Maurice Ewing, situado
no platô Falk and, setor antártico do oceano Atlântico Sul
Ocidental. !

O testemU

~

hO Ia PC 0775-43, foi coletado durante o cru-
zeiro Islas ar adas e arquivado no Antarctic Core Facility,
Florida State niversity, Tallahassee, EUA, responsável pela
sua doação. topo da seqüência analisada é constituído por
areia glaucon'tica intercalada com vasa de foraminíferos,
seguido por asas silicosas e vasa de nanofósseis na base.
Uma espessu a de 3,90m foi amostrada em intervalos regu-
lares de 10cm Cada amostra, com cerca de 5cm3, foi proces-
sada quimica ente segundo as técnicas convencionais de
preparação d radiolários. Um total de 40 lâminas pemla-
nentes foi pr parado para análise detalhada da microfauna

de radiolários em microscópio petrográfico.
Entre as 75 espécies de radiolários identificadas, 35 fo-

ram selecionadas segundo sua importância como indicado-
ras estratigráficas e paleoecológicas. Observou-se predo-
mínio de espécies criófilas em todas as amostras, além de
espécies termotolerantes em menor proporção. A presença
de raros exemplares típicos de águas quentes em poucas
amostras não foi significativo e pode ser interpretado como
o resultado do transporte post mortem através de correntes
marinhas.

A análise da distribuição de radiolários no testemunho
Ia PC 0775-43 permitiu identificar uma assoeiação ele espé-
cies oligocênicas em contato discordante com a biozona Tri-
ceraspyris coranata (Plioceno inferior). Além desta, também
foram reconhecidas parcialmente as biozonas Desmospyris
spongiosa (Plioceno inferior), Helotholus vema (Plioceno
médio) e Eucyrtidium calvertense (Plioceno superior), con-
forme definidas por Weaver (1976). A ausência das espéci-
es-guia do Mioceno evidencia um possível evento erosivo
local gerado pela intensificação das correntes marinhas na
área, após a abertura da passagem de Drake no Oligoceno
superIor.

As biozonas pleistoeênieas e holocênicas não foram re-
conheeidas devido à rara ocorrência de espécies que distri-
buem-se até o Reeente no topo do testemunho. A sedimenta-
ção predominante de areia glauconítiea nesse intervalo pode
ter afetado a preservação dos exemplares.
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IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES GRANULOMÉTRICAS

NA BACIA ESCOLA DO ARARIPE DA URCA

Maria Edilmeire Alves Tavares1, Francisco ldalécio Freitas2 Francisco Jackson Antero de Sousal

I. 2, 3,- Projeto Bacia-Escola do Araripe
-

URCA - w1-\,w.baciaescolararipe.hpg.com.br

Esse trabalho surgiu da necessidade dos pesquisadores
da Universidade Regional do Cariri (URCA) de desenvol-
ver um guia detalhado dos passos executados para realiza-
ção de análises granulométricas no Laboratório de Sedi-
mentologia, implantado na cidade de Santana do Cariri-CE,
dentro do Projeto Bacia Escola do Araripe, financiado pela
Agência Nacional de Petróleo (ANP) em parceria com a
Fundaç:ão Cearense de Pesquisas. O projeto Bacia Escola
do Araripe tem como objetivo atender a todos os cursos de
Geologia, e correlatos, nos níveis de graduação e pós-gra-
duação, em atividades didáticas, de pesquisa ou de exten-
são universitária. A análise granulométrica permite a iden-
tificaçiIo do diâmetro dos grãos que compõem o arcabouço
de uma. rocha sedimentar, de um sedimento ou mesmo de
um solo. As informações obtidas são expressas estatistica-
mente por meio de histogramas, curvas de freqüência ou
cumulativas. As propriedades dos grãos constituintes de um

sedimento (tamanho, forma, textura superfic aI e composi-
ção mineralógica), podem ser identificadas e laboratório.
Essas propriedades são de grande importâ ia no estudo
dos sedimentos, refletindo muito dos process s pelos quais
os grãos passaram durante o transporte sedi entar. Para a
realização de análises granulométricas foral implantados,
no Laboratório de sedimentologia da URCA três métodos
distintos: análises por peneiramento para fra ões arenosas,
análises em tubos de decantação para fraçõ's argilosas e
medidas direta em lâmina delgada para análi es em rochas.
Com a criação destes laboratórios, e a padron zação das ati-
vidades desenvolvidas no projeto, torna-se ossível a oti-
mização de procedimentos visando a me lho utilização do
laboratório e, conseqüentemente, da qualida e das pesqui-
sas realizadas pelos grupos nacionais e inte acionais que
desenvolverão suas pesquisas na Bacia Sedi entar do Ara-
npe.

PALEOECOLOGIA DOS CIRRíPEDES BALANOMORFOS DA FORMAÇÃO PIRABAS

(EOMIOCENO)- ESTADO DO PARÁ

Vladimir de Araújo Távora & Keila Gomes de Araújo Pontes .
Departamento de Geologia, Centro de Geociências, Universidade Federal do Pará, Caixa Postal16II, Belém-PA.ICEP 66093-
000, vtavora@terra.com.br

I
i

ostracodes, sugere ambiente eutrófico e bem

f

!
xigenado. A

baixa diversidade específica e o predomínio d espécies eu-
rihalinas, em particular os balanídeos e decá odes, que su-
portam grandes variações de salinidade, devid a variados e
efetivos modos de osmoregulação (Brenchlty & Harper,
1998), caracterizam salinidade abaixo da no~1. A ocorrên-
cia de Balanus improvisus em especial, sugerejvalores abso-
lutos abaixo de 16 a 18%0 no verão (Gordon, 11969).

O registro de formas epibentônicas Sésseis

t

biVálViOSos-
treídeos, plicatulídeos e pectinídeos) e incrusta tes (briozoá-
rios), cuja ocorrência está condicionada à pr sença de um
substrato duro para sua fixação, bem como o g au de litifica-
ção da rocha que os contém, permite supor quelem termos de
firmeza do substrato, o biocaIcirrudito pode s r classificado
como um firmground (Brenchley & Harper, 1 98).

A litologia, os macroinvertebrados e sua ominância e
diversidade, assim como a associação desta 1 tofácies com
margas, renitos caIcíferos e argilas negras (p ntualmente),
que tipificam ambientes marinhos de linha d costa, plata-
forma rasa e de mangue, caracterizam o ambi nte deposici-
onal como lagunar salobro (Brenchley & Ha er, 1998). A
ocorrência de foraminíferos planctônicos e r ros nanofós-
seis calcários sugere a comunicação desta Ia na com mar
aberto.

Os balanídeos vivem no ambiente marinho de pequenas
profundidades (especialmente estuários, lagunas, linhas de
costa e até em mangues) e em todos os climas, alimentando-
se de organismos planctônicos. São componentes marinhos
eurihalinos, bem adaptados a regiões com salinidades extre-
mamente baixas (Bousfield, 1955; Foster, 1970; Zullo et aI.,
1972).

Segundo Farrapeira- Assunção (1990), essa adaptação
provém da grande resistência tissular às variações de salini-
dade, através de um ajuste não genético, podendo apresentar
modificações na cor e morfologia das placas parietais, assim
como redução do tamanho (por exemplo, Balanus improvi-
sus).

A zona balanóide (Stephenson & Stephenson, 1949) ou
bioma balanóide (Marshall, 1953) da ecofácies Capanema
da Formação Pirabas é constituído por Balanus dentivari-
ans, Balanus eburneus, Balanus improvisus e Megabalanus
tintinnabulum. Sua ocorrência restringe-se a um horizonte
estratigráfico contido no pacote sedimentar aflorante na jazi-
da B- 17 da ClBRASA.

A grande abundância faunística nos sedimentitos da eco-
fácies Capanema, e em particular na camada que os balano-
morfos ocorrem, constituída por corais anermatípicos, brio-
zoários, moluscos, crustáceos decápodes, foraminíferos e
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1 - Lagese/D eo/UFPE; 2 - Alunos de Graduação de Geologia da UFPE

A estrati rafia da Bacia do Parnaíba é bastante conhecida,
com vários p ojetos de mapeamento realizados na área. O pro-
blema da mai ria das pesquisas era a escala de trabalho, sempre
em um âmbit regional. O presente trabalho utiliza uma escala
de detalhe, o ue possibilita um melhor estudo das rochas e seus
processos ge dores.

Através d mapeamento faciológico podemos montar uma
sucessão vert cal de fácies geneticamente relacionadas e assim
definir o mo 10deposicional.

Sem dúvi a ficou claro que a maioria das fácies encontra-
das no mape ento do parque é essencialmente fluvial num pri-
meiro estágio passando para um ambiente dominado por marés
e tempestade .

Essas fáci s mapeadas podem ser relacionadas as formações
litoestratigrá cas usuais e comumente usadas para correlação

!

i

com outras bacias. Porém, não notamos a presença de algumas
unidades anteriormente mapeadas na região, como é o caso da
Formação Cabeças. Estratigraficamente, a Fonnação Cabeças
se sobrepõe a Formação Pimenteiras, ambas pertencentes ao
Grupo Canindé. A Formação Pimenteiras só ocorre nas porções
NE e NNE da área do parque em altitudes bastante devadas.
Era de se esperar que a Formação Cabeças estivesse acima da
Formação Pimenteiras, o que pela fotointerpretação não ocorre.
A bem da verdade, as únicas exposições vistas da Formação
Cabeças ocorreram no perfil da Toca do 1mbéu.

As fácies Ac (Act, Aça, Apa), Cc, Cm, Afo e P mapeadas na
área do parque são nitidamente fluviais (Anastomosado até
Meandrante) pertencentes ao Grupo Serra Grande. Já as fácies
Act e Af/P pertencem a um outro ciclo deposicional e I~stãoas-
sociadas á Formação Pimenteira.

ASPECTOS PALEOAUTOECOLÓGICOS DOS NOTOSSÚQUIOS
(CROCODILOMORPHA) CRETÁCICOS DO BRASIL

Felipe MesqU

f

'ta de Vasconcel/os & Ismar de Souza Carvalho

UNI-RIO-Ciê cias Biológicas, lipemv@ig.com.br
UFRJ-Depart mento de Geologia, ismar@igeo.ufr}.br

Os croCO

[
'lomOrfOSdesde sua origem têm assumido o ni-

cho de predad res terrestres e marinhos. Porém, durante o Cre-
táceo sul-ame 'cano surgiram espécies que apresentavam uma
diversificação ecológica quanto à alimentação, hábito de vida e
locomoção. E tes crocodilomorfos estão agrupados sob a ordem
Notosuchia. P ssuem rostro curto, narinas na posição horizon-
tal, órbitas lat rais e dentes hipertrofiados nos pré-maxilares e
ou maxilares. Apresentam membros longos, cauda curta e de
afinamento rá ido.Todas estas características indicam hábito de
vida terrestre. s espécies atribuídas a Notosuchia no Brasil são:
Araripesuchu.t gomesii Price, 1959 (Bacia do Araripe, Forma-
ção Santana); andidodon itapecuruense Carvalho & Campos,
1989(Baciad Parnaíba,Formaçãoltapecuru)e Mariliasuchus.

amarali Carv lho & Bertini, 1999 (Bacia Bauru, Formação Ada-
mantina).

Neste gru o de crocodilomorfos são encontradas as mais
variadas mo logias dentárias, especialmente na região poste-
rior da maxila e mandíbula, tais como dentes de base larga, cur-
tos, de ápice a aulado, presença de dentículos na base da coroa,
carenas serril adas nas quinas e estrias proeminentes nas faces
labial e lingua . Encontramos em Araripesuchus dentes afilados
com as quina ricamente serrilhadas posicionados na porção
anterior da m díbula e maxila. Gradualmente tornam-se curtos
e abaulados. morfologia dentária da porção anterior da arcada
reflete um há ito carnívoro, no entanto a presença de dentes
molariformes a porção posterior indica capacidade de esmagar
o alimento. O dentes de Candidodon são extremamente dife-

renciados, possuindo nos dentes posteriores da mandíbula e
maxila uma grande cúspide no ápice da coroa a qual é circunda-
da de dentículos, especialmente na face lingual. Tal ornamenta-
ção indica um intenso processamento do alimento através do
atrito com os dentículos dos dentes maxilares e mandibulares.
Em Mariliasllchus temos dentes curtos, pouco serrilhados, bas-
tante abaulados e intensamente estriados do ápice à base da co-
roa, possuindo ainda uma textura granulosa nestas estrias quan-
do se aproximam da base. Há também o fato da face lingual dos
dentes maxilares estarem na mesma posição da face labial dos
dentes mandibulares. A forma e disposição dos dentes demons-
tram um processo de esmagamento e maceramento do alimento.

Pela análise da morfologia dentária, podemos sugerir dife-
rentes hábitos alimentares para estes crocodilomorfos. Araripe-
suchus, pela sua dentição afilada e serrilhada, é caracterizado
como predador carnívoro, incluindo peixes, pequenos vertebra-
dos terrestres e insetos. Candidodon apresenta maior especiali-
zação dentária, o que sugere uma dieta variada, possivelmente
composta de insetos, moluscos e outros invertebrados. A denti-
ção de Mariliasuchus indica uma especialização distinta da en-
contrada em Araripesuchus e Candidodon. Os dentes abaulados
e intensamente estriados de Mariliasuchlls estariam relaciona-
dos ao processamento de alimentos rígidos, como vegetais, mo-
luscos, insetos e peixes.

Este estudo recebeu auxílio da Fundação Carlos Chagas Fi-
lho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FA-
PERJ).
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e tamanhos em relativa abundância, cujos gerad res foram atri-
buídos a peixes e répteis. Planolites consiste de scavações me-
andrantes de orientação horizontal ou oblíqua' estratificaçâo,
representando estruturas de alimentação (Fodini hnia), geradas
por animais venniformes e sedimentófagos. Co hlichnus con-
siste de pistas e escavações meandrantes de orie tação horizon-
tal em relação à estratificação (Repichnia), lei brando curvas
sinuosas, também geradas por animais vermifo es. A ocorrên-
cia do icnogênero Lockeia é duvidosa pela ausê cia do gerador
até então não encontrado. Contudo, foram identi Icadas estrutu-
ras ovóides, biconvexas, bilateralmente simétric s, preservadas
como relevos positivos na base das camadas, ue podem ser
sugestivas deste icnogênero. Tais estruturas vêl sendo atribuí-
das a marcas de repouso (Cubichnia) de moi scos bivalves.
Apesar do pouco conhecimento sobre as associa ões icnofossi-
líferas que representam ambientes continentais, essa variedade
de associação de traços, incluindo registro de org nismos que se
alimentam de detritos, caracterizaria substrato lacustres pro-
fundos, estando, possivelmente, relacionada à i ofacies conti-
nental Mermia - relativa a substratos lacustres subaquáticos,
podendo conter os icnogêneros Mermia, Helmi topsis, Coahli-
chnus, Planolites, Lockeia e Gordia.

I

* Financiado por CAPES (Projeto 007/00) ~
Fundação An-

torchas (Projeto 13385/1-11) !
I

MAPEAMENTO PRELIMINAR DOS DEPÓSITOS INCONSOLlDOS DA REGIÃO DE PENE~O,
MUNiCíPIO DE ITATIAIAlRJ '

Este trabalho registra a ocorrência de icnofósseis na For-
mação Brejo Santo, aflorante a leste da cidade de Missão Ve-
lha, na localidade de Olho d'água Comprido, numa tentativa
de estabelecer critérios paleoambientais, através da caracteri-
zação de icnofacies. Os icnofósseis são nonnalmente encon-
trados na parte superior da seqüência (últimos 15 m) constitu-
ída por pelitos castanho-avermelhados, tabulares, friáveis,
micáceos, intercalados a arenitos muito finos, também micá-
ceos, lenticulares a sigmoidais, com estratificação cruzada tan-
gencial e ondulações. Fósseis corporais também são comuns,
incluindo bancos de ostracodes e conchostráceos, escamas,
ossos d,~crânio e dentes de peixes (seláquios, celacantos e se-
mionotifOlmes), além de fragmentos de ossos de répteis (que-
lônios, dinossauros, crocodilos e lagartos) e anfíbios (?). A idade
da seqüência (total de 40 m de espessura) foi inferida para o
Jurássico Superior (Andar Dom João) pela presença abundan-
te do ostracode Bisulcocypris pricei (Biozona NRT-001). Nes-
sa época, houve a formação de extensas áreas deprimidas, re-
sultante dos estágios iniciais da ruptura do Gondwana (fase
pré-rift,~), onde se instalaram os sistemas flúvio-lacustres das
formaçÔes Brejo Santo (na Bacia do Araripe) e Souza (na Ba-
cia do Rio do Peixe).

O conteúdo icnofossilífero da Formação Brejo Santo cons-
titui-se de Planolites (mais abundante), Cochlichnus e possivel-
mente Lockeia. Ocorrem também coprólitos de diversas formas

Tauno Viitaniemi(l) e André Calixto Vieira(2)
(I)

Aluno do Curso de Graduação em Geologia, Dep. Geociências - IAlUFRRJ.
(2)

Prol Adj. Dep. Geociências - IA/UFRRJ - BR 465, Km 7 - 2385 I -970, Seropédica/RJ.
E-mails:viítaniemi@bol.com.br.vieiraac@ufrrj.br

A área está localizada no eixo Rio-São Paulo, próxima as
cidades de Itatiaia e Resende. O acesso se dá pela rodovia Presi-
dente Dutra, fazendo-se necessário entrar na RJ-163 para atin-
gir a região estudada que se encontra situada na vertente leste
do maciço alcalino de Itatiaia. É uma unidade geoambiental,
definida pelas bacias hidrográficas dos rios das Pedras e Bonito,
onde se encontra assentada a localidade de Penedo, distrito de
Itatiaia/RJ. O clima da região é quente e úmido com maior fre-
qüência de chuvas entre os meses de setembro a abril. A tempe-
ratura média anual oscila entre 18 e 20°C. O relevo é muito aci-
dentado e sua altitude varia de 400m na região da baixada, nas
proximidades do Rio Paraíba do Sul e 2.000m na área mais ele-
vada do Maciço de Itatiaia. Tais altitudes são características her-
dadas de três grandes domínios geomorfológicos: Serra da Man-
tiqueira, Vale do Paraíba e o Maciço Alcalino de ltatiaia. Os
trabalhos mais recentes são os mapas geológicos, 1:400.000, do
Estado do Rio de Janeiro, do Departamento de Recursos Mine-
rais - DRM e do Programa de Levantamentos Geológicos Bási-
cos do Brasil, da Companhia de Pesquisas de Recursos Mine-
rais - CPRM. Geologicamente a área abrange o Pré-Brasiliano
indiferenciado (Arqueano), composto por rochas cataclásticas,
gnaisses e migmatitos; a Formação Resende de idade Terciária,
constituída corpos tabulares de areia média a grossa; e a Fonna-

-

ção Floriano de idade Quatemária, em discordân ia, constituída
de material argilo-siltoso e areia arcosiana. Do ponto de vista
estrutural, predominam as direções ENE das fa has e fraturas,
principalmente, com um sistema subordinado de falhas NW. Os
depósitos inconsolidados mapeados foram: a) aI viões encaixa-
das nos vales, embutidas nas partes baixas e confi ram-se como
superfícies planas. São constituídos por sedime tos areno-argi-
losos retrabalhados pelas águas fluviais e encon ram-se deposi-
tadas ao longo do leito dos rios mais volumosos b) expressivas
rampas de colúvios são encontradas nas encosta côncavas bor-
dejando as aluviões. Muitas vezes formam pequ nos platôs com
pouca inclinação e, algumas vezes, encaixadas s vales secun-
dários. São depósitos de sedimentos grossos on se encontram
embutidos grandes blocos; c) sucessivos depósi os de talus en-
contrados nas superfícies côncavas (sopés) mai inclinadas do
relevo e em diferentes níveis topográficos. São predominante-
mente arenosos com blocos angulosos que ocupa extensas áreas
de domínio de rochas alcalinas e gnáissicas; d) scarpas rocho-
sas formadas pela rocha exposta e em process de fragmenta-
ção. Estão localizadas nas encostas íngremes, sã freqüentes nos
domínios das rochas alcalinas e são desprovid s da cobertura
vegetal exuberante; e) os depósitos na meia e costa apresen-
tam-se pouco espessos e amplos sobre rochas al~alinas e estrei-
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tos nos domi~ios gnáissicos e sedimentos terciários, situam-se
entre as part4s côncavas e convexas do relevo e são predomi-
nantes na áre+ estuda. É muito comum encontrar planos vertica-
lizados relac10nados às rupturas no declive das encostas. São
comuns nestqs tipos de depósitos os fragmentos rochosos cons-
tituidos de gr~ndes blocos e a presença de cicatrizes associadas

às fTentesde erosão; e t) os solos residuais são constitui dos ba-
sicamente de solos rasos (litossolos), desenvolvidos nos cumes
das elevações ou na parte convexa e relativamente plana, do
relevo. São freqüentes nas regiões constituidas por sedimentos
terciários e restritos a algumas cristas de gnaisses da parte oci-
dental da área.

o ~RUPO BARREIRAS NA REGIÃO DE CONDE, NORDESTE DO ESTADO DA BAHIA, BRASIL

Geraldo da Jlva Vilas Boas (1), Flávio José Sampaio (1), Antônio Marcos Santos Pereira (1)
Instituto de qeociências d,a UFBA

Na região de Conde, localizada na porção nordeste do Estado
da Bahia, oc em extensos afloramentos de sedimentos terríge-
nos continen is, pertencentes ao Grupo Barreiras (Mioceno a
Pleistoceno i ferior). Com base na interpretação dos respectivos
processos ge 'ticos e/ou mecanismos deposicionais, esses depó-
sitos foram

!
qUadrados em três tipos distintos. O primeiro, é

representado or sedimentos cascalhosos e areno-cascalhosos
maciços, sup rtados por matriz areno-Iamosa e/ou lamosa. Ocor-
rem em paco cs com geometria tabular, com espessura de deci-
métrica a ai as dezenas de metros. O caráter maciço e a distri-
buição aleató

.
a dos fTagmentosmaiores no seio da matriz mais

fina são indic tivos de uma deposição por fluxos de detritos ditos
verdadeiros. segundo, inelue depósitos cacalhosos suportados
por matriz a nosa e depósitos areno-cascalhosos, maciços. Os
corpos congl eráticos e areno-conglomeráticos mostram espes-
sura desde de imétrica em leitos individuais, até pacotes amalga-
mados com a gurnas dezenas de metros, com geometria tabular
ou em canal. acamamento maciço, a presença de elastos com
eixo maior di posto na vertical, a ausência ou a pequena quanti-
dade de lama na matriz e a geometria em canal, apontam para
uma deposiçã a partir de fluxos de detritos pseudo-plásticos. No
terceiro tipo, . ão englobados os depósitos cascalhosos e arenosos
resultantes da deposição por fluxo aquoso em diversos regimes
de fluxo, be como, depósitos lamosos depositados por acresci-
mento vertica . Nele, dominam os pacotes arenosos com estratifi-
cação cruzad ,acanalada, associados com a migração de dunas

do tipo 3-D, que ocorrem formando cosseqüências, cuj.1S espes-
suras podem atingir algumas dezenas de metros. Muito raramen-
te, são observados niveis centimétricos a decimétricos de areias
com laminação horizontal, associadas à deposição em n~gime de
leito plano de fluxo superior, ou cosseqüências com estratos cru-
zados planares, produzidos pela migração de dunas do dpo 2-D.
Rarissimas ocorrências de depósitos cascalhosos e areno-casca-
Ihosos com estratificação horizontal muito pouco distinta foram
também registradas. Os depósitos de acrescimento veltical são
representados por sedimentos lamosos de cores vermelha, amare-
la, cinza e variegada, maciços e muto mais raramente laminados.
No mais das vezes. aparecem como pequenos niveis ou lentes, de
espessura milimétrica a decimétrica, intercalados nos depósitos
de granulometria mais grossa. Lateralmente, podem ter extensão
de pouco centimetros a algumas dezenas de metros. Representam
possivelmente produtos da deposição em planicie de inundação
ou em depressões na superficie do corpos arenosos em períodos
de rebaixamento do fluxo que sucede a períodos de cheias. Me-
nos comumente, foram observados corpos lamosos com espessu-
ra de até 3 m, cuja extensão lateral que pode alcançar algumas
centenas de metros ou mesmo alguns quilõmetros. São produtos
deposicionais de extensas planícies de inundação ou lacustres. As
características dos depósitos que compõem o Grupo BaJTeiras na
região estudada são indicativas de uma deposição predominante-
mente por sistemas fluviais entrelaçados, com carga de leito are-
no-cascalhosa, associados a leques aluviais.

TÉCNICA DE ANÁLISE DE PALEOCORRENTES EM TEMPESTITOS MACiÇOS

Charles Geo

~

.
e Kepinski YoungJ & LeonardoBorghi 2

I Bolsista de raduação PRH-18/ANP-UFRJ.
I.2UFRJ. IG 0, Departamento de Geologia, 21949-900 Rio de Janeiro, RJ.
(charles@ufr'.br, Iborghi@ufrJ.br)
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A Forma ão Fumas (Devoniano, Bacia do Paraná) aflorante
na área do P rque Nacional de Chapada dos Guimarães (MT)
apresenta um fácies sedimentar caracterizada por quartzo-areni-
tos muito fin s a finos, moderadamente a bem selecionados, ma-
ciços, dispost s em camadas tabulares de espessura média (10-

30 em). Esta i descrita por BORGHI (Tese de Doutorado, IGEO/
UFRJ,2002) orno fácies A e interpretada como um tempestito
depositado p fluxo gravitacional, livre da reelaboração por on-
das. Quatro a ostras orientadas dessa fácies foram coletadas para
análise orient cional de sua petrotrama, com o intuito de se veri-
ficar possivei informações de paleofluxo. Inicialmente, foram
confeccionad s lâminas petrográficas (orientadas) de seções pa-
ralelas à supe lcie de acamamento, para a orientação de eixos de
maior elonga ão aparente (eixo-a) dos grãos, com os quais se ad-
mite guardar na relação da direção do paleofluxo sedimentar.
Em seguida, fi ram adquiridas imagens digitais das lâminas (igual-
mente orienta as), as quais, depois de tratadas em programa grá-
fico (melhora da definição do contorno elástico dos grãos), foram

submetidas ao programa de análise de imagens Image Tool'" (gra-
tuito). Com este programa, foram aplicados filtros de suavização

e binarização nas imagens e, em seguida, selecionados todos os
grãos manualmente, de forma a descartar-se a interferência de
cimento e matriz da rocha. Por fim, o programa gerou uma plani-
lha digital com os dados de dimensão e orientação dos eixos mai-
or e menor, indexada grão-a-grão. A partir dos dados da planilha,
foram elaborados diagramas em roseta para cada amostra, utili-
zando somente aqueles grãos que apresentassem razão entre os
eixos de 2:3. Em todas as amostras, os resultados direcionais
mostraram-se unimodais a bimodais, com muito baixa dispersão,
e com direção média NNE-SSW. A técnica empregada mostrou-
se rápida, precisa e, portanto, útil na determinação da existência
de uma organização espacial da petrotrama, particularmente em
fácies macroscopicamente reconhecidas como maciças. Em ter-
mos geológicos, interpretou-se tal resultado como produto de ci-
salhamento interno no corpo de um paleofluxo do tipo granular
(fluxo gravitacional), arenáceo (sand debris).
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DINÂMICA DA PAISAGEM FLUVIAL DA BACIA DO CÓRREGO DO RIO GRANDE. DEPRESSÃO Dt GOUVEIA .

ESPINHAÇO MERIDIONALlMG
I

Abreu, A.MI.; Alves, CD.CI; Belotti: ~MI. ; Brito, T.MAI.; Cruz, L.O.MI.; Dua

.

rte, JAI.; Ferreira, CFl.; Figu

j

.edO,A.CI.;

Gomes, JLSI.; Marques, H.OI.; Ollvelra,RAI.; Santos, N.A.PI.; Santos, R.MI.; Selpa, CFI.; Souza, CGI.; Va concellos,
A.ALBI.; Ventura,G.CI.; Valadào,R.C2
IGraduaçào em Geografia IGC/UFMG; 2Professor Adjunto do Departamento de Geografia - UFMG

A dinâmica geomorfológica desencadeada durante o Qua-
ternário, bem como as interferências antrópicas iniciadas ainda
no Brasil colônia, compõem os principais elementos responsá-
veis pe~acomplexa evolução da paisagem fluvial da área inves-
tigada neste traba]ho - a Bacia do Córrego do Rio Grande, loca-
lizada na Depressão de Gouveia, Espinhaço Meridional/MG. A
exploração desses recursos minerais vem sendo histOlicamente
praticada nos aluviões quaternários que ocupam os atuais fim-
dos de vale, bem como nos terraços fluviais pleistocênicos hoje
altimet:icamente posicionados na média e baixa vertente das
encostas que modelam a depressão. Essa depressão foi esculpi-
da nos metassedimentos dos supergrupos Espinhaço e Rio Pa-
raúna, tendo alcançado as rochas do embasamento arqueano,
geologIcamente inseridas no Complexo Gouveia.

Este estudo visa compreender a dinâmica da paisagem flu-
vial atual, bem como reconstruir as condições hidrodinâmicas
responsáveis pela deposição das seqüências aluviais que com-
preend,~m os terraços pleistocênicos. Investigações de campo
viabilizaram (i) o mapeamento dos elementos que atualmente
integram a paisagem fluvial, incluindo seus depósitos aluviais
cronocorrelatos, e (ii) o levantamento estratigrátlco e faciológi-
co dos aluviões que compõem os terraços fluviais. A análise es-
tratigráfica desses depósitos guiou a amostragem das principais
fácies. As amostras foram submetidas à análise granulométrica,
tendo sido as areais submetidas ao exame morfoscópico e mine-
ralógico.

O tratamento integrado dos dados de campo e de laboratório

demonstrou que a paisagem fluvial atual da á ea investigada
apresenta características que apontam para alter ções subatuais
do nível de base controlador da bacia. Testemun os dessas alte-
rações são observados ao longo dos canais fluv' is localizados
na baixa e média bacia, expressos sobretudo n forma de bar-
rancos abruptos, com 3 a 6 metros de altura, q e margeiam as
atuais calhas fluviais, comprovando significativ encaixamento
da rede hidrográfica. No médio e baixo curso do .órrego do Rio
Grande esse encaixamento atingiu o substrato ochoso, sendo
que esta tendência hoje se expande claramente p ra a alta bacia.
A interpretação da faciologia e da organização es ratigráfica dos
sedimentos aluviais atuais e pleistocênicos co prova que os
canais fluviais passaram por profundas transtol ações ao lon-
go do Quaternário: sistemas fluviais tipicamen e meandrantes
gradaram, no espaço e no tempo, para sistemas le baixa sinuo-
sidade e grande aporte de carga de leito, localme te reproduzin-
do fenômenos de entrelaçamento de canais.

A exploração histórica dos aluviões holocê icos e pleisto-
cênicos, iniciada ainda no período colonial, sug e que as trans-
formações verificadas na paisagem fluvial tenh origem na de-
gradação antrópica veIificada na bacia. Por outr lado, as análi-
ses faciológicas e estratigráficas comprovam q e, mesmo du-
rante o Pleistoceno, mudanças significativas do canais fluviais
vinham se implantando. Ao que tudo indica, con icionantes na-
turais ligados a alterações climáticas e mudan as do nível de
base regional foram adicionalmente responsávei pela dinâmica
da paisagem fluvial da bacia hidrográfica invest gada.

CARACTERIZAÇÃO DE ARGILOMINERAIS DE ALGUMAS UNIDADES DE SOLOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RJ.

Loiva Lízia Antonello1 & Claessen ,Maria Elizabeth2
1Departamento de Geologia e Paleontologia do Museu Nacional UFRJ (loiva@acd.ufrj.bl)
2Embrapa-Solos (beth@cnps.embrapa.bl:)

O :evantamento dos solos do Estado do Rio de Janeiro e
estudos complementares carece de dados sobre as característi-
cas mineralógicas, pIincipalmente no que diz respeito à minera-
logia da fração argila. As investigações minera lógicas foram fei-
tas na fração argila de horizontes diagnósticos de trinta e sete
perfis de solos constantes no Levantamento de Solos do Estado
do Rio de Janeiro.

Fo:am feitas preparações prévias para a análise dos argilo-
minerais tais como separação da fração argila, remoção dos óxi-
dos e hidróxidos de ferro, matéria orgânica, tratamentos de sol-
vatação com glicerol , saturação com Mg e K para serem sub-
metidas à análise por difração de raios-X, foi utilizado equipa-
mento Rigaku, sistema Geigerflex DIMax-IIA radiação CuK.

Constatou-se ser caulinita o argilomineral mais freqüente
ocorrendo também esmectita, vermiculita com hidroxi nas en-
trecamadas (VHE), illita, mica e o hidróxido de alumínio gibb-
sita.

Nos solos Podzólicos Vermelho Escuro PVE Tb eutróficos
a caulinita predomina ocorrendo traços de vermiculita com hi-
droxi nas entrecamadas (VHE). Nos Podzólicos Escuros PE Ta
eutrófico a esmectita e illita estão presentes. Nos Podzólicos
Vern1elhos Amarelos PVA Tb eUh'óficos a caulinita também é

predominante, ocorrendo também traços de v rmiculita com
hidroxi nas entrecamadas . Nos Podzóis Hidro órficos e Gleis
Pouco Húmicos eutróficos há a ocorrência de e ectita, mica e
caulinita. Os Latossolos ocorrem com caulinit e gibbsita. Os
Cambissolos caracterizam-se pela presença do h Iizonte B inci-
piente (Bi) que possui relevantes teores (>4%) d fragmentos de
rocha e/ou de minerais primário facilmente inte perizáveis 10-
gicamente dependendo do tipo de rocha e o ar ilomineral é a
caulinita sendo interessante notar que o Cambis 010Hidromór-
fico no qual os fatores de formação condiciona uma drenagem
imperfeita aparece esmectita com picos bem de midos.

Na escala de seqüência de intemperismo, o solos mais de-
senvolvidos, espelhados nos argilominerais, e. tão representa-
dos pelos Latossolos seguidos dos Cambissol s-Latossólicos.
Os Podzólicos com caulinita e alguns com adiç o de VHE vêm
a seguir, sendo que os Podzólicos Vermelhos Escuros Ta, os
Cambissolos Hidromórficos, os Gleis Poucos H micos e os Po-
dzóis seguem a seqüência com menor desenvol imento encon-
trando-se além da caulinita a mica e esmectita.

Tennos de indexação: solos do Estado do
esmectita; caulinita; vermiculita com hidr
madas (VHE); mica; illita; gibbsita.
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çÃO DE MODELO DE DECL!VIDADE ATRAVÉS DO PROGRAMA ER MAPER 6.0: UM EXEMPLO

PARA A REGIAO DE MAPELE, BAlA DE ARATU - BAHIA

Araújol,Atails n Sacramento, Ferraz2,Luiz Augusto, Souza3 Walter Siqueira Torres de
ICurso de Gr duaçào em Geologia da UFBA (atailson@cpgg.ujba.br) 2Geológo (laj@cpgg.ujba.br), 3Professor Substituto
Departament de Geologia e GeofisicalIGEOIUFBA (wstsouza@uol.com.br)

o modelo e declividade é importante para avaliação do uso
e o planejame o de fonnas de aproveitamento de áreas, bem como
o direcioname to de uso. A declividade associada com mapea-
mento pedoló ico e geológico, cruzado com ensaios geotécnicos
é útil na geraç o de mapas de risco potencial de áreas de ocupa-
ção desordena e de desmatamento. O objetivo deste trabalho é
a obtenção de odeio de declividade de terreno através do pro-
grama ER Ma er 6.0. A área de estudo está localizada na região
em tomo da ba a de Aratu, por sua vez situada na baía de Todos os
Santos. A regi o da área estudada compreende a bacia hidrográfi-
ca com cerca d 25km2drenada pelo sistema do riacho Guipe e do
riacho da Pres .Os dois riachos convergem pouco antes da de-
sembocadura a enseada que se separa do resto da baía de Aratu
pela ponta de apele. O modelo digital de terreno foi gerado a
partir de pont cotados obtidos na transfonnação das curvas de
nível em pont distanciados segundo o critério de escala de apre-
sentação do m pa final, adotando assim a medida de 3 milímetros
transfonnados para a escala do mapa, esta medida é correlata ao
erro máximo e um ponto em um mapeamento. Aos pontos são
adicionados se s pares de coordenadas e em seguida interpolados
usando o mét do IDW no programa de geoprocessamento ER
Maper 6.0, ob ndo um modelo digital de terreno, por este mes-
mo software o teve-se o mapa de declividade da área estudada.
Com a obtenç o do modelo digital do terreno poderemos obser-
var os aspecto referentes ao sistema de drenagem e ao relevo. O
sistema do ria ho da Presa nasce na parte sul-sudeste da região,
em locais de c tas entre 50 e 75m. O relevo é aí constituído de
elevações alon adas segundo a direção noroeste-sudeste, direção

que é também da maioria dos tributários. Estes correm '~m vales
encaixados entre as elevações que têm cota máxima variando de
75m a 100m, perfil convexo, com declividades das encostas vari-
ando de 15% a 70%. O gradiente dos tributários nas nascentes
varia de 5% a 20% estes alimentam os cursos principais cujo gra-
diente varia de 1,5% a 5%. No curso médio do riacho, onde o leito
principal corre em cotas inferiores a 20m, a declividad(: das en-
costas é em tomo de 20% a 30% nas partes maís íngremes. O
gradiente dos tributários, em tomo de 5%. O gradiente do curso
principal, riacho da Presa, é inferior a 0,5%. O sistema do riacho
da Presa limita-se com o do riacho Guipé através de um divisor de
águas de direção geral noroeste-sudeste constituído de colinas com
cotas máximas de 70 a 85m. Na parte sul as elevações têm a di-
mensão maior orientada segundo as direções sudeste e noroeste,
com declividade das encostas variando de 15% a 50% Os pri-
meiros tributários, com gradiente variando de 5% a 35%, desem-
bocam em tributários maiores com gradiente médio abaixo de 5%.
O sentido geral do riacho Guipé é sul-norte. As nascentes da parte
oeste fazem parte do sub-sistema do córrego da Torre. Os cursos
d'água que convergem para fonná-Io nascem em cotas entre 50m
e 60m, nas encostas orientais de colinas alongadas na direção ge-
ral norte-sul. Possuem gradiente médio abaixo de 5%. O córrego
principal mantém este gradiente até a atingir a cota de 15m, quan-
do cai para cerca de 1,5% até encontrar o riacho do Guipé. Pelo
modelo de elevação do terreno pode se observar em 3 dimensões
a variação do relevo, ressaltada pela variação de cores relativas a
variação das cotas. A noção da morfologia do relevo leva o maior
controle e aplicação do uso do solo.

ESTUDO INERALÓGICO DAS FRAÇÕES CASCALHO E AREIA DE DOIS NEOSSOLOS REGOLíTICOS DE
REFERÊNCIA DO AGRESTE DE PERNAMBUCO

I
i
I

Bittar,Sheila . Bretas; Netol Edson Borges da Silva & Limal ,Júlio Guilherme da C.
2Profa. Depto. AgronomialUFRPE; IAluno Eng. Agronômica IBolsista PIBICICNPqlUFRPE

Dentre os los de referência, assim designados por sua distri-
buição geográfi a e/ou potencialidade agrícola, localizados no Agres-
te de Pemamb o foram selecionados dois para fins de caracteriza-
ção mineralógi a das frações cascalho e areia, com o objetivo de

auxiliar no enq dramento no Sistema Brasileiro de Classificação
do Solo e conh cimento da reserva potencial primária de nutrientes
às plantas. For estudados: (a) Perfil 13, Neossolo Regolítico Dis-
trófico A mod do textura arenosa/média cascalhenta fase caatin-
ga hipoxerófi relevo suave ondulado, localizado no Km 23 da

estrada que lig São Caetano-Garanhuns, constituído pelos hori-
zontes Ap, AC, C, C/Cre Cx/Cr; (b) Perfil 17, Neossolo Regolítico
Distrófico lépt co A moderado textura média cascalhentalmédia
muito cacalhe fase caatinga hipoxerófila relevo ondulado, loca-
lizado na Rese a Florestal na Estação Experimental do IPA, Mu-
niCÍpio de Ca ru, constituído pelos horizontes A, AlC, C e Cr.

Após sep ação granulométrica nas frações cascalho (20-
2mm), areia rossa (2-0,2mm) e areia fina (0,2-0,05mm), as

amostras fora analisadas sob uso lupa binocular, onde através
de propriedad s fisicas e ensaios químicos os minerais presen-
tes foram desc itos, identificados e estimados visualmente.

No Perfil 3, em todos horizontes são descritos, na fração
cascalho: qua o, fragmentos de biotita muscovita gnaisse, e fel-
dspatos, obse ando-se um aumento relativo dos fragmentos de
rocha (50-95°1.) as expensas do quartzo (45-5%) em profundida-
de. Na fração reia grossa, além destes minerais, ocorre biotita,
muscovita, agr gados organo-manganosos, minerais opacos, tur-

rnalina e anfibólio(?). Na fração areia fina soma-se aos minerais
já descritos: sericita, epidoto, zircão, limonitalgoethita e agrega-

dos ferruginosos. Nesta fração quartzo varia de 95-65%, do topo
para a base, com relativo aumento de feldspatos e micas.

No Perfil 17, na fração cascalho descreve-se em todos os ho-
rizontes: quartzo, feldspatos e fragmentos de muscovita-biotita-
gnaisse, tendo sido observado uma relativa diminuição elo quart-
zo (45-15%) acompanhado do aumento nas porcentagens de frag-
mentos de rocha (1-25%), nos horizontes mais profundos. Na fra-
ção areia grossa predomina o quartzo que aumenta em profundi-

dade (55-78%) as expensas dos feldspatos (43-20%) e fragmen-
tos de rocha. Ocorrem ainda, muscovita, biotita, tunnalina, mine-
rais opacos, agregados organo/argilosos e agregados ferrosos. Na
fração areia fina observa-se o amplo predomínio de quartzo ('65%)
sobre feldspatos (BO%), e além dos minerais já descritos aos quais
somam-se: zircão, epidoto e titanita.

Feldspatos, muscovita e biotita são minerais alteráveis pre-
sentes em todos os horizontes e, como esperado, suas porcenta-
gens aumentam em profundidade, juntamente com as de frag-
mentos de rocha, evidenciando a proximidade da rocha matriz.
A porcentagem de minerais alteráveis descritas nos dois perfis
corrobora para a classificação destes como neossolos regolíti-
coso Tais minerais são fonte primária de elementos nutnentes às
plantas, dentre os quais destacam-se: K, Ca, Mg e Fe.

A presença de agregados de diferentes tipos em ambos os
perfis merece um estudo dos processos pedogenéticos atuantes.
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o projeto "Solos de Referência do Estado de Pernarnbuco",
que vem sendo desenvolvido desde 1997 por um grupo de pro-
fessores e alunos da UFRPE, visa caracterizar e classificar os
principais solos de PE no sentido de elaborar de um banco de
dados e uma coleção dos solos de referência, assim designados
em face de sua expressão geográfica e/ou importância agrícola.

O presente trabalho subsidia o projeto em evidência no que
se refere a mineralogia dos solos localizados no Sertão, auxili-
ando na dassificação e permitindo importantes inferências so-
bre material de origem e reserva mineral potencial. Dentro desta
óptica, caracterizou-se mineralogicamente a fração areia grossa
(2-0,2mm) e areia fina (0,2-0,05mm) de dois NEOSSOLOS Flú-
vicos localizados na planície aluvial do Rio Moxotó, Ibimirim:
(l) Perfil 26-NEOSSOLO FLÚVICO Sálico sódico A fraco tex-
tura argilosa fase campo halófito relevo plano, constituído pelos
horizont(:s Azn, 2CznI, 2Czn2, 2Czn3 e (2) Perfil 27-NEOS-
SOLO FLÚVICO Sódico salino A moderado textura média! are-
nosa fase caatinga de várzea relevo plano, com os horizontes
Ap, 2CI, 3Czn, 4C2 e 4C3.

Após separação granulométrica as amostras foram quartea-
das e analisadas sob lupa binocular, determinando-se qualitati-
va e semi-quantitativamente os minerais presentes nas areia gros-
sa e areia fina, já que a fração cascalho (20-2mm) em ambos é
inferior a 1%.

No P,~fil 26, na fração areia grossa, a mineralogia em todo o
perfil é constituída por: quartzo, agregados argilosos e/ou manga-
nosos, fra.gmentosde rochas (quartzo :J:muscovita:J: biotita:J: feI-
dspato :J:mineral opaco), além de: sal, muscovita, biotita, clorita,
tunnalina, feldspatos, minerais opacos. À medida que os horizon-

tes tomam-se mais profundos, a porcentagem de q' rtzo diminui
de 90% para li %, a quantidade de sal e de agregad s argilosos e/
ou manganosos aumentam e as porcentagens dos emais mine-
rais permanecem inalteradas (O %). Na fração arei fina a mine-
ralogia é também constante ao no perfil, apresen ndo: quartzo,
fragmentos de rochas, sal, muscovita, biotita, clo ta, turmalina,
feldspatos, agregados, minerais opacos e epidoto ?). Nos hori-
zontes mais profundos as porcentagens de micas e de agregados
aumentam ligeiramente, a de quartzo diminui, e quanto a dos
demais minerais permanecem inalteradas.

No Perfil 27 a mineralogia da fração areia gros a é constante
ao longo do perfil e constituída por: quartzo, frag entos de ro-
chas (quartzo :J:muscovita :J:mineral opaco :J:bioti a :J:turmalina
:J:feldspatos), sal, além de: turmalina, muscovita, iotita, clorita,
minerais opacos e anfibólio (?), em porcentagens I. Nos hori-
zontes Ap e 3Czn observa-se agregados argilosos e ou mangano-
sos que variam de 2-9%. A fração areia fina aprese a basicamen-
te a mesma mineralogia em todos os horizontes, om: quartzo,
fragmentos de rochas, muscovita, turmalina, ma etita, biotita,
clorita, minerais opacos, anfibólio(?), sal (a parti do horizonte
3Czn) e agregados argilosos e/ou manganosos (no orizonte Ap).

Os resultados mostram que os dois perfis es udados apre-
sentam composição mineralógica semelhante. A sí ilaridade na
composição e o amplo predomínio de quartzo sã condizentes
com a classificação e localização dos solos estuda os. Os mate-
riais de origem são sedimentos aluviais da planíci do Rio Mo-
xotó. A pequena quantidade de minerais alterávei nos horizon-
tes superficiais destas frações indicam a escassez de fonte pri-
mária de elementos nutrientes às plantas.

DISTRITO ESPELEOLÓGICO DE LASSANCE, MINAS GERAIS

Cassimiro, Roberto; Figueiredo, Frederico L. A. de R.; Dias, Marcelo.
1.2.3GntpOde Extensão e Pesquisas Espeleológicas Guano Speleo -IGC/UFMG

O Distrito Espeleológico de Lassance localiza-se no município
homônimo, no centro do estado de Minas Gerais, distante 272 km a
N-NW de BeJo Horizonte. Ele pertence à Província Espeleológica
do Bambuí, que constitui a maior ocorrência de ca\cários e possui o
maior número de cavernas do Brasil, abrangendo as porções cen-
tro-leste e sudeste de Goiás, centro-oeste e noroeste de Minas Ge-
rais e oeste da Bahia (KARMANN e SÀNCHEZ, 1979).

Geologicamente Lassance está inserido no Cráton São Fran-
cisco, a sudoeste da Serra do Cabral, onde os carbonatos da For-
mação Lagoa do Jacaré (Grupo Bambuí) estão intercalados por
metalutitos, podendo estar recobertos por lentes ou pacotes de
conglomerados polimíticos do Grupo Areado, com seixos de
quartzo e quartzito de até 25 cm de diâmetro. Na região o Grupo
Areado está indiviso e ocorre no topo dos morros. Devido a es-
sas características o carste pode ser classificado como parcial-
mente recoberto.

De acordo com o Cadastro Nacional de Cavernas (CNC) da
Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE), existe um único
registro, denominado Gruta do Rebenta Bombas (MG-340),
com coordenadas S 17°56'44" e W 44°38'23". Segundo os da-
dos fornecidos pelo Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológi-
cas, essa cavidade se desenvolve em projeção hOlizontal por 400
metros, com desnível de 3 metros (BRASIL, 1988).

O Grupo Guano Speleo - IGC/UFMG vem realizando traba-
lhos de levantamento espeleológico, bioespeleológico, geológico
e geomorfológico da área. Em recentes trabalhos de prospecção e
topografia subterrânea foram encontradas mais quatro novas ca-
vidades e estimou-se que a Cavem a Rebenta Bombas possui cer-
ca de 2.000 metros de desenvolvimento linear. A diferença na pro-

I

jeção horizontal ocorreu provavelmente devido a

~

m sifão, que
em período chuvoso torna o sistema parcialmente i acessível, ou
então não se trata da cavidade registrada no CN , visto que o
nome Rebenta Bombas é a antiga denominação d um extenso
pasto que abrange boa parte do município. Por isso Grupo Gua-
no Speleo renomeou e registrou no CNC a cavidad como Caver-
na do Engenho Velho, nome da antiga sede da faz nda que fica
aproximadamente a 1.000 metros da entrada princi aI.

Inicialmente classificaram-se as principais fei ões cársticas
externas, como vales cegos, dolinas, maciços cale rios, torres e
lapiás. As cavernas também foram classificadas, se ndo padrões
morfológicos de desenvolvimento, em anastomos da e network
(PALMER, 1975 e WHITE, 1960 apud WHITE, 1 88). O Distri-
to Espeleológico de Lassance acrescenta novas infi ações a es-
peleologia, bioespeleologia, geología e geomorfolo ia da Provín-
cia Espeleológica do Bambuí, sendo necessário u mapeamento
mais detalhado em relação ao desenvolvimento das avidades nos
maciços para a delimitação desse novo distrito.
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i
O espaç territorial é constituído por dois grandes sis-

temas inter ependentes: o Meio Natural c os Grupos Hu-
manos. O 1 cio natural é regido por fatores fisieo-biológi-
cos auto or anizados, controlados por elementos da natu-
reza c const'tuindo variados tipos de recursos necessários
ao desenvo vimento econômico, científico, tecnológieo c
cultural dos grupos humanos. Já estes últimos necessitam
de informaçpes sobre Recursos Naturais, no tocante à iden-
tificação, C

t

raeterização e avaliação de suas utilizações
econômica' objetivando promover seu bem-estar c pro-
porcionar u 101melhoria na qualidade de vida.

Deste m do os processos sociais c ambientais se inter-
relacionam, gerando impactos ambientais que, quase sem-
pre, se refi tem na qualidade de vida dos grupos huma-
nos, impon o deste modo um conhecimento que contem-
ple uma vis o integrada dos Recursos Naturais, indicando
áreas onde s mesmos devem ser conservados ou preser-
vados, pro ieiando desta maneira uma utilização nacio-
nal.

Partind desta premissa o IBGE idealizou o Projeto
Sistematiza ão das Informações sobre Recursos Naturais,
que tem co 10 objetivos compatibilizar, atualizar, arma-
zenar, recu erar, tratar c analisar - com base em um refe-

rencial geo ráfico - dados c informações sobre recursos
naturais, en nível nacional, segundo técnicas c ferramen-
tas modern~s que assegurem a consistência, agilidade e

dinâmica dessas informações, visando a criação de um
banco de dados permanentemente atualizado, como sub-
sídio ao conhecimento da realidade fisiea do país.

Com relação a Atualização Pedológiea as diretrizes es-
tão estabelecidas no Manual Técnico de Pedologia do
IBGE, de acordo com o que é preconizado pelo Centro
Nacional de Pesquisa de Solos da EMBRAPA.

A metodologia compreende: a) Normatização das le-
tras símbolos das classes de solos, unidades de mapea-
mento c legendas das Folhas 1:250.000; b) reinterpreta-
ção c checagem de campo, c) Integração do tema com os
demais (Geologia, Geomorfologia c Vegetação) para que
não haja discordância de linhas; d) Elaboração de legenda
por folha; c) Preparação do material para tratamento grá-
fico, com definição de cores para as classes de solos.

A folha escolhida para o projeto foi a SC.24-Z-C
(Cipó), que se localiza em parte dos Estados da Bahia c de
Sergipe. Originalmente foi trabalhada pelo PROJETO RA-
DAMBRASIL c publicada em 1983 no volume 30 - Folha

SC.24/25 ARACAJU-RECIFE da Série Levantamento de
Recursos Naturais. Nela, foram identificadas 13 classes
de solos que resultaram em 86 unidades de mapeamento.

Destacam-se em termos de extensão dentro da folha
SC.24-Z-C (Cipó), as seguintes classes de solos: Podzólico
Vermelho-Amarelo, Latossolo Amarelo, Planossolo Solódi-
co, Areia Quartzosa, Solonetz Solodizado e Regossolo.

MODEL~ DIGITALDE TERREN~ E MORFOTE~TÔNICC! TRIDIMENCIONAL DA DEPRESSÃO PERIFÉ:RICA

PA~LlSTA E CUESTA BASALTICA: REGIAO DE SAO CARLOS, RIO CLARO E PIRACICABA, SP'

Fancica~i, Edna Maria; Morales2,Norberto; Ebert2,Hans D. c Borges3, Maurício da S.
lDGCICfUAlUFMS, 2DPMlUNESPIRIO CLARO, 3DGC/UFPA

Este tra alho tem por objetivo apresentar os resulta-
dos obtidos.a partir da construção do modelo tridimensio-
nal da Dep essão Periférica Paulista e Cuesta Basáltica:
Região de ão Carlos, Rio Claro e Piracieaba, SP, foram
apresentad s simultaneamente os dados fisiográfieos e
geomorfol ' gicos. A investigação baseou-se em interpre-
tação de m pas morfológicos, de drenagem e suas anoma-
lias, de fot lineamentos e modelagem digital de terreno
(MDTs), vi ando estabelecimento do quadro morfoestru-

tural e mo fotectônico. As principais feições estruturais
identificad s tratam-se de descontinuidades. Foram reco-
nhecidos d

t

is conjuntos de falhas. O conjunto mais anti-
go é repre entado por falhas normais, orientadas prefe-
rencialmen e segundo NE-SW e que marcam os antigos

limites das seqÜências terciárias. Apresenta um quadro de
tensão com sI vertical, s2 NE-SW c s3 NW-SE. (I conjun-

to mais jovem é caracterizado por falhas transcorrentes
orientadas preferencialmente E-W, associando-se também
falhas normais de direção NW-SE (transtensão). O qua-
dro de tensão é marcado por s2 vertical, si NW-SE c s3
NE-SW. A esse conjunto transeorrente associam-se outras
falhas orientadas segundo NE-SW e N-S. Estes lineamen-
tos impõem landforms teetônieos, indicados por baseula-
mentos, escarpamentos, facetas triangulares, trapezoidais,
meandros abandonados, capturas, migrações laterais de
canais, shutters ridge, offsets, arcos c cotovelos., relacio-
nados a atividade neotectôniea em função da rotação da
Placa Sul-Americana para oeste.
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Este trabalho tem por objetivo o entendimento da evolução
dos aspectos geológicos e morfotectônicos nos limites das bor-
das das bacias do Paraná e Pantanal, adjacências de Aquidauana
(MS), amparadas em evidências litoestratigráficas e estruturais
com ênfase ao quadro neotectônico. A partir da construção do
modelo tridimensional da região de Aquidauana foram apresen-
tados simultaneamente dados fisiográficos e morfoestruturais.
Geologicamente a área é constituída em essência (I) por rochas
Pré-Carnbrianas representadas pelo Grupo Cuiabá, recoberta
pelas unidades paleozóicas (2) e cenozóicas (3). As seqÜências
sedimentares paleozóicas (2) englobam o Grupo Paraná - For-
mação Fumas e Grupo ltararé - F01mação Aquidauana. As co-
berturas cenozóicas (3) são representadas por: Coberturas detrí-
ticas/lat,~ríticas, Formação Pantanal e Aluvionares. As princi-
pais estruturas tectônicas que seccionam tais sequências são
marcadas por juntas e falhas (normais e transcorrentes), prefe-
rencialmente. Os levantamentos de descontinuidades elabora-
dos a partir de fotolineamentos permitiu delimitar as principais
famílias, de direções em torno de NE-SW, NW-SE e E-W, con-
trolando a drenagem e o relevo. A direção NE-SW (corresponde
possivelmente á antigas direções pré-cambrianas reativadas du-
rante o Mesozóico/Cenozóico, associadas à Sutura Crustal de
Coxim- (HASUI et aI., 1993) e pelo alinhamento do Rio Alonzo
de direção NW-SE, com indicação de reativação. As direções
N-S e E.W marcam fortemente a última estruturação do relevo e
drenagem, bem como, a disposição dos depósitos aluvionares
dos afluentes do Rio Aquidauana e Taboco, preferencialmente.
O padrão de fraturamento apresenta-se mais denso na porção
leste da área, dominada pela borda da Bacia Sedimentar do Pa-
raná, onde afloram, preferencialmente, as Formações Fumas,

Aquidauana e Coberturas Detríticas e Lateritica

t

A disposição
dos depósitos cenozóicos sugere controle morfo ectônico asso-
ciado aos lineamentos, bem como, aos processos de abatimento
e soerguimento de blocos desta área, dentro do ~ rciário e Qua-
temário, sendo as duas primeiras as proeminente. As desconti-
nuidades de direção N-S estão posicionadas n

~

porção sul da
área, controlando a rede de drenagem (vales e caixados) e o
relevo (escarpas), enquanto a direção E-W co indicação de
zonas de transcorrências de sentido dextral, posi ionada ao lon-
go do rio Aquidauana, formando trends estrutur is.

Assim, as principais feições, que afetam amba as bacias, são
representadas por juntas e falhas marcadas por sis mas entrecru-
zados de direções NW-SE, NE-SW, N-S e E-W. O orre uma rela-
ção entre os aspectos geológicos e fisiográficos, orno a escarpa
das serras do Paxixi, Santa Bárbara, morros do M nganês e Fur-
nas, sustentadas pelos metassedimentos do Grup Cuiabá, pelos
sedimentos das Formações Fumas e Aquidauana depósitos co-
luvionares (retrabalhamento). Já a Depressão Mir nda/Aquidau-
ana é constituída pelos sedimentos da Formação ntanal onde o
relevo é do tipo planície, relativamente plano e p co dissecado,
preferencialmente, drenado pelo rio Aquidauana, nde os depósi-
tos aluviais e meandros abandonados são expressi os. Esses line-
amentos impõem landforms tectonicos indicados p r basculamen-
tos e abatimentos de blocos, escarpamentos, vale encaixados e
meandros abandonados, bem como, na distribuiç o das cobertu-
ras cenozóicas, com indicação de reativação. Os andforms que
melhor indicam atividades morfotectônica são re esentados pe-
las escarpas da falha com grande continuidade lat ral e em forte
paralelismo com os lineamentos, bem como o co trole de disse-
cação marcado pela Sutura Crustal de Coxim.

i
GÊNESE DE ARGISSOLO VERMELHO ESCURO E~TRÓFICO D~SENVOLVIDO EM BIOTITA-GN

t
ISSE EM

CLIMA QUENTE E UMIDO - VICENCIA: PE
i
i

Ferreira',M" da Graça de Vasconcelos Xavier & Lima2,Edmilson Santos
'Departamento Engenharia Civil- UNICAp, 2Departamento de Geologia - UFPE

A área estudada é no Km 17 da rodovia estadual PE-089, no
Município de Vicência, Estado de Pemambuco. O perfil amos-
trado desenvolveu-se no terço médio da encosta sobre um bioti-
ta-gnaisse, com xistosidade paralela à superficie do terreno. A
altitude é 360m e o relevo do tipo fortemente ondulado com
encostas convexas e vales em "V". O clima é quente e úmido
com precipitaçãopluviométricaentre 1200e 1600mm/ano e
média de 200 mm/mês. A vegetação original é a floresta subca-
ducifólia e atualmente a maior parte da área está sob o cultivo
de banana. Sob essas condições lito-topo-climáticas desenvol-
veu-se um regolito (solo + saprolito) da ordem de 14 m de es-
pessura, tendo-se eleito o limite com a rocha sã, através de son-
dagem wtativa, em 16 m de profundidade. Mapeamento geoló-
gico de detalhe (1:50), sondagem rotativa, análises geoquími-
cas, mineralógicas, petrográficas, pedográficas e descrição e
caracterização do perfil de solo conduziram aos resultados a se-
guir. Tanto em afloramento como em furos de sondagem obser-
va-se no litotipo biotita-gnaisse granatífero, apatita, tunnalina,
zircão e opacos. A biotita é o mineral mais abundante tendo a ela
associada, por vezes, a moscovita como mineral secundário. O
plagioclásio, pouco abundante, é o feldspato predominante nes-
tas rochas e junto com o quartzo que se apresenta em cristais

anedrais, inequigranulares, formam as faixas gra oblásticas mi-
limétricas. Porfiroblastos anedrais de granada, e apresentam
parcial a totalmente substituídos por óxidos de erro, biotita e
quartzo. Sillimanita ocorre sob a fonna de cristai prismáticos e
como fibrolita, proveniente da fibrolitização da bi tita. Análises
geoquimicas indicam uma perda gradativa de N , Ca, K e Mg
apesar do K e do Mg apresentarem urna retenção maior que Na
e Ca. Os processos pedogenéticos, dos quais o intemperismo
fisico-químico é o mais expressivo, geraram um perfil profun-
do, sendo o solo classificado como Argissolo Ve nelho Escuro
Eutrófico (Podzólico Vermelho Escuro Eutrófic ). Os estudos
pedográficos mostram, na fração areia, a previsív Ipreservação
do quartzo. Quanto à biotita há uma considerável iminuição no
tamanho, passando de milimétrica (5mm) na roc a, 'a sub-mili-
métrica no horizonte Btl. Apresenta, porém, em elação à alte-
ração, um comportamento inesperado, resistindo bastante a um
ambiente quente, úmido e oxidante. Nas frações ilte e argila a
biotita grada para interestratificados irregulares volvendo fa-
ses expansivas (2: I), mas não há individualizaçã nem de ver-
miculita nem de esmectita. A caulinita, mineral I: I, produto da
alteração dos raros feldspatos e dos silicatos de a umínio, apre-
senta um excelente grau de cristalinidade. O des antelamento
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da textura lep

1

doblástica do material de origem resulta em uma
textura matric ai chitônica tendendo a porfiritica nos horizontes
Bt2 (0,95-1,4 m) e porfiríticano Btl(0,57-0,95m). Como o plas-
ma é gerado i situ uma vez que não há connibuição de iluvia-
ção, a textura orfiritica não se apresenta em toda a sua exube-
rância. É um lasma asépico, concentrado em domínios que não
guardam orie tação entre si. Merecem também destaque dois
tipos de segre ação de óxido de ferro que poderiam, equivoca-
damente, ser .escritas como pedofeições se as análises micros-

I

I

REVEST~MENTOS FOSFÁTICOS DA GRUTA ~OCA DO RATO, COBERTU~ LATERITíCA-BAUxíTICA. DA
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cópicas não incluíssem o material rochoso, de quem foram her-
dadas. Fantasmas de granada que o retrometamorfismo trans-
formou em óxido de ferro e quartzo e bandas de óxido de ferro
paralelas à foliação, liberadas quando da fibrolitização da bioti-
ta durante o metamorfismo progressivo. Certamente o intempe-
rismo é também responsável pela liberação de óxido de ferro
através do processo, em curso, de alteração da biotita. A intensi-
ficação das cores vermelhas em direção ao perfil de solo é a
evidência mais notável.

vado de titânio (em torno de 4,8%), revelou um conteúdo de

PPs inferior a 0,07% e teores de ~O, Nap e CaO abaixo do
limite de detecção pelo método utilizado (0,01%). Tanto o hori-
zonte bauxítico como o horizonte ferruginoso apresen':am teo-
res baixos de PPs (0,39% e 0,19%, respectivamente) e irrele-
vantes de Kp, Nap e CaO (f. 0,02%).

Na crosta fosfática composta de goethita, hematita, anatá-
sio, variscita (AIP04.2HP), estrengita (FeP04.2H20), fosfosi-
derita (FeP04.2HP), leucofosfita
(K2(Fe3+,AI)iP04)iOH)2.4HP), esfeniscidita
((NH4)Fe2(P04MOH).2HP) e barita (BaS04), os teores de ~O,
Nap e CaO (1,3%, 0,19% e 0,04% respectivamente) são mais
elevados em relação aos horizontes bauxítico e ferruginoso. Além
do alto conteúdo de PPs (38,1%) são igualmente significativos

os teores de N (0.50%) e S (262 ppm).
A fração mineral do guano, constituído por leucofosfita e

esfeniscidita revelou teores notáveis de de PPs (5,7%), ~O
(1,7%), Nap (0.29%), CaO (1,1%) e N (0.23%). Observou-se,
igualmente, um conteúdo não desprezível de S (>5000 ppm).

Com base nos dados acima apresentados, acredita-se que os
revestimentos fosfáticos das paredes e do piso da gruta Toca do
Rato se formaram através de reações químicas entre o guano
rico em P e contendo teores significativos de K, Na, Ca, S e N, e
os oxi-hidróxidos de AI e Fe constituintes da cobertura lateríti-
ca-bauxítica já estruturada. Teria havido, portanto, "fosfatiza-
ção" coprogênica de laterita ferro-aluminosa exposta à ação dos
morcegos.

A Serra d Piriá, situada no NE do Pará a aproximadamente
65 km a sude e de Bragança, consiste em um estreito platô dis-
secado, along do na direção N-S, disposto na margem esquerda
do rio Piriá. A sua superficie é sustentada por uma possante cou-
raça laterítica ferruginosa no topo e bauxítica na sua parte infe-
rior, formada obre rochas do Grupo Aurizona, seqüência meta-
vuIcanossedi entar de idade paleoproterozóica. A couraça late-
rítica, bem ex osta na mina da empresa CIBRASA e nas bordas
do platô, apre enta localmente feições pseudocársticas, em par-
ticular grutas ocalizadas na interface saprólito/couraça.

A gruta ~ ca do Rato, localizada a cerca de 500 m a leste da
mina da CIB SA, na base do horizonte bauxítico, comporta
revestimentos fosfáticos tanto no piso como nas paredes. Estes
produtos, em ora sejam por vezes concrecionados e caverno-
sos, exibem n rmalmente textura fina e aspecto porcelanado, e
apresentam u a laminação marcante, devida à alternância de
finas camada enriquecidas em fosfatos Fe e camadas enrique-
cidas em fosi: tos de AI. Ocorrem igualmente acumulações cen-
timétricas de uanq de morcego, material terroso, castanho-es-
curo, bastante úmido, composto por dejetos de morcegos, frag-
mentos anim 's quitinosos, sementes e outros componentes or-
gânicos.

I

AmostraS

j

epresentativas dos principais horizontes do per-
fillateritico b uxítico, do guano e da crosta fosfática foram sub-
metidas à aná ises químicas, petrografia ótica, DRX e MEV.

A rocha- atriz, possivelmente uma rocha básica miloniti-
zada, caracte zada pela ausência de quartzo e por um teor ele-

I
I
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A estimat va da condutividade hidráulica é de fundamental
importância estudos de degradação ambiental, de planeja-
mento do uso do solo e de investigação de processos erosivos,
uma vez que ua determinação pennite entender como se dá a
percolação d água no interior do solo. Por isso, cada vez mais
têm-se procur~do métodos eficientes para sua determinação tanto

!

in situ quanto em laboratório, A escolha do método dt'penderá
principalmente do objetivo do trabalho, do custo operacional,
do tempo e dos recursos disponíveis para o ensaio. Com isso, o
objetivo desse trabalho consiste em medir a condutividade hi-
dráulica saturada (K,,,) em amostras de laboratório e compará-
Ias com alguns resultados encontrados in situ através do Peme-
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âmetro de Guelph, e ainda associar esses resultados com as pro-

priedades fisicas do solo. Para tal, foram co]etadas 12 amostras

indefonnadas, sendo 6 verticais e 6 horizontais, em duas cicatri-

zes dos escorregamentos deflagrados em fevereiro de 1996 na

bacia do rio Papagaio, zona oeste do município do Rio de Janei-

ro. Os (', pontos foram escolhidos de modo que representassem

características texturais diversas. Além dos ensaios de detenni-

nação da Ksat' foram realizados ensaios de textura, de porosida-

de total, de macro e de microporosidade. De maneira gera], a

K encontrada em amostras verticalmente orientadas foi maiorsat

que a horizontal, sugerindo a existência de um fluxo preferenci-
al na vertical, associado à presença de raízes, atividade biogêni-
ca, entre outros. Os resultados mostraram que a K,atobtida in
situ foi, de modo geral, uma ordem de magnitude menor que os
valores detenninados em laboratório para 3 pontos estudados.
Tal fato foi, possivelmente, devido ao efeito da impenneabiliza-
ção da parede do furo durante a tradagem, justificado pelos al-
tos teon:s de argila encontrados nesses pontos, e ainda uma pos-
síve] descontinuidade dos poros in situ que podem se tomar con-
tínuos em pequenas amostras de laboratório. Nos outros 3 pon-
tos estudados houve uma similaridade dos valores estimados in

situ e em laboratório. Esta similaridade pode est~r associada às
características inerentes ao horizonte C, saproIítipo, com baixos
teores de argila, que diminui o efeito da impe eabilização da
parede do furo. A análise da porosidade total s zinha não foi
suficiente para entender a variação da Ksa.nas ai ostras estuda-
das, uma vez que não foram observadas diferen as significati-
vas entre elas. Uma observação mais detalhada da porosidade
indicou uma concentração mais expressiva de m croporos, com
valores acima de 30%, fato que pode estar condi ionando a res-
posta da Ksat'principalmente em laboratório dev do a pouca re-
presentatividade da amostra. Portanto, a detenni ação da textu-
ra e da distribuição dos macro e dos microporo foram funda-
mentais para entender a variação espacial da K.f No entanto,
vale destacar que novos estudos deverão ser feit s na área, uma
vez que as amostras utilizadas no ensaio da K, não foram as
mesmas utilizadas no ensaio de porosidade, o q e pode ter su-
per ou subestimados os valores encontrados. AI m disso, a de-
tenninação de outras propriedades, como a min. alogia das ar-
gilas, toma-se necessária, visto que qualquer alt ração no con-
teúdo de água em solos com argilas expansíveis ode modificar
a estrutura do solo e, conseqüentemente, os vaio es da K,af

I
i
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GEOQuíMICA DO MERCÚRIO EM SOLOS AMAZÔNICOS

Teores elevados de Hg em materiais geológicos ou mesmo
biológicos (peixes, sangue e urina humana) são, via de regra,
associac.os a regiões de garimpagem de ouro. No entanto, outras
regiões, sem registro dessa atividade, tem revelado teores relati-
vamente elevados desse elemento nos materiais acima, o que
tem sido atribuído a transportes atmosféricos, a partir de regiões
industrializadas. Por isso é interessante analisar regiões tidas
como "virgens" e no caso de material em profundidade (sedi-
mentos de lagos ou mesmo paleossolo), avaliar o possível regis-
tro histórico.

Visando contribuir nesse tema foram analisadas amostras
de palec-sso]os da Fonnação Alter do Chão de idade Terciária,
Cambisf.Olosatuais desenvolvidos sobre a Fonnação Iça do Plio-
Pleistoceno e Gleissolos fonnados na planície de inundação do
rio Solimões. Os pa]eossolos com espessuras entre 0,5 m e 7,2
m estão intercalados a sedimentos arenosos, são areno-argilo-
sos a argilo-arenosos, constituídos de caulinita, quartzo, hema-
tita, goethita, ilita e anatásio. Apesar da maioria dos elementos-
traço estarem abaixo da média crustal, são caracterizados pelas
maiores concentrações em V, Cr e Pb sendo que num deles esses
elementos são superados pelo Ba, Y e Sr bem mais elevados. Ao
longo do perfil não há nítida diferenciação geoquímica que per-
mita a individualização de horizontes. Os Cambissolos e o GIeis-
solo, têm até 5m de espessura, tendo sido identificados os hori-
zontes saproIítico, mosqueado e solo. São argilo-arenosos a are-
no-argiloso e têm a mesma composição mineraló-gica dos pale-
ossolos, mas apresentam, também, esmectita e muscovita. Am-
bos se caracterizam, assim como os paleossolos, pelos teores de
elementos-traço próximos a média crustal, destacando-se somen-

te o Ba e Sr que são mais elevados, mas sem mottrar diferenci-
ação geoquímica entre os horizontes. i

Os teores de mercúrio nos seis perfis de pal~ossolos varia-
ram entre 3 ppb e 213 ppb sendo que as concentr

!

ões aumenta-
ram para o topo em três, enquanto nos demais os alores variam
aleatoriamente. Os teores mais baixos estão no' ico perfil em
que o paleossolo está silicificado e que també apresenta as
menores concentrações dos demais elementos-ttaço. Nos sete
perfis de cambissolos os teores estão entre 14 ~pb e 161 ppb
com tendência de aumentarem para o topo do p4rfil. No único
perfil de Gleissolo estudado os teores são bastantb homogêneos
variando entre 44 ppb e 69 ppb. ,

Comparativamente esses teores de merCÚri0

f
S perfis estu-

dados estão um pouco acima da média crustal Oppb) e dos
solos em geral onde diferentes autores considera 50 ppb o teor
médio. Com relação a lateritos e paleossolos os t. res encontra-
dos estão a baixo pois nesses materiais as concFntrações são,
via de regra, maiores que 200 ppb. i

Esses dados pennitem, a princípio, sugerir q~e há uma ten-
dência de aumento de teores em direção aos P

X

eossoloS que
são mais antigos, mais lixiviados e, relativame te, mais ricos
em ferro, como a maioria dos lateritos e latossol s da Amazô-
nia o que sugere, portanto um enriquecimento S~pergênico na-
tural. O Hg, dessa fOIl11a,teria uma tendência ~e se associar
aos óxi-hidróxidos de ferro não tendo, portant9' relação com
atividade antropogênica/atmosférica como algunfsambientalis-
tas propõem. i

evolução do relevo adjacente à margem contipental oriental
brasileira: indicadores geológicos i
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O intempe

.
smo é dividido, esquematicamente, em dois cam-

pos distintos: ) a desintegração fisica, mais efetiva em regiões
de pouca pluv osidade e temperaturas baixas, ii) e a decomposi-
ção química, ais atuante em áreas que possuem características
opostas. Nos ráficos dos livros didáticos não encontra-se liga-
ção entre amb s os campos. A Desíntegração Eletromecànica -
termo aqui int oduzido para realçar os efeitos das descargas at-
mosféricas so re minerais, sedimentos e rochas - representa um
.processo que I ga tais campos. Descargas atmosféricas ocorren-
do em qualqu r zona climática possuem feições únicas: em ca-
nais fortes de scarga foram registrados velocidades de 160.000
km/seg. e te eraturas de plasma chegando até 30.000°C. A
identificação o quartzo-b, da cristobalita, e de relictos de sílica
fundida em de ósitos coluviais indicam temperaturas de super-
ficie de 573-1 l3°C em sistemas semi-confinados. Já nas ro-
chas (e.g. qua zitos Pré-Cambrianos) a detecção do polimOlfo
raro da sílica, ,coesita, aponta para pressões em tomo de 35 kb
em sistemas c~nfinados. Pressões tão altas tem efeitos seme-
lhantes aos qUf ocorrem pela detonação de uma grande quanti-

I
I

Gq>DINÂMICA DA FRENTE DE INTEMPERISMO EM LlTOTIPOS DO COMPLEXO GOUVEIA,
! ESPINHAÇO MERIDIONAL. MG

dade de explosivos: blocos gigantescos medindo 3x4x5 m são
deslocados e ejetas de alguns kg se encontram a dezenas de
metros de sua posição original. Advoga-se que esses processos
fisicos de desintegração são de suma importància no intempe-
rismo nestes locais, porque representam um dos mecanismos de
ignição do intempeIÍsmo: cada ejeta, fendas ou zonas de fraque-
za (e.g. acamamento, xistosidade, diáclases), mais alargadas e
mais profundas aparentam novas superficies de ataque para a
decomposição química que se segue. Adicionalmente, os efei-
tos indiretos das descargas atmosféricas são bastante c:onheci-
dos, contribuindo também para o intemperismo (e.g. exfoliação
de rochas causadas por incêndios, aumento da fertilidade do solo
em decorrência da atividade das bactérias). A superficie da Ter-
ra é "bombardeada" anualmente por cerca de 3 bilhões de des-
cargas atmosféricas. Advoga-se que a Desintegração Eletrome-
cànica, tão pouco conhecida, teve um papel important'~ no in-
temperismo durante a história da terra. Em vez de ignorar esse
processo, devemos tentar quantificar sua contribuição para o ciclo
exógeno.

Lima/, Otávio fllnes Borges & Valadào2,Roberto Célio

'Graduandoe11Geologia/ lGC - UFMG,2ProfAdjuntodo Departamentode Geografia/ IGC - UFMG
!

As transfo ações que o substrato rochoso passa durante a ela-
boração de um perfil intempérico estão intimamente relacionadas
com as caracte

.
sticas do material primário, condições climáticas

vigentes, topo afia e tempo disponível para a interação destas va-
riáveis. Em ár s onde seqüências do embasamento cristalino fo-
ram exumadas, como na Depressão de Gouveia - Espinhaço Meri-
dional/MG, es esso manto de intemperismo recobre os litotipos
arqueanos que, jnesta área, são formados essencialmente por grani-
tos gnaissificados, paraderivadas metamorfizadas em fácies anfi-
bolito a xisto v rde e milonitos, que são encontrados junto à transi-
ção com as un ades superiores do Supergrupo Espinhaço. Essas

associações lit ógicas forneceram um conteúdo mineralógico que,
em grande part , são de alta instabilidade sob condições atmosféri-
cas tropicais ú idas, o que resulta na busca de fases minerais cada
vez mais estáv

.
s, culminando com a geração de minerais de argila.

Esses argilo-miperais são formados de óxidos-hidróxidos e filosili-
catos secundári~s, cuja composição química resultante constitui um
importante indiFador para a avaliação da intensidade dos processos

desnudacionai~ e conseqüente esvaziamento geoquímico do mate-
lial residual. C~m o aumento relativo da concentração de elemen-
tos imóveis, na ual estão intrísecos paràmetros como a boa drena-
bilidadeda á de subsuperficie- agentelixiviadorprincipal,os-
cilações do nív I fi-eático e pH dominante, ocorre uma diferencia-
ção em profun idade no perfil do solo, o que toma os níveis super-

ficiais cada vez mais evoluídos, na medida que ocorre o aprofunda-
mento da clipt superficie. Esse processo, em alguns casos, conduz
à elaboração d encrostamentos lateríticos, representados plinci-
palmente por altas concentrações de goethita.

A metodol~gia empregada neste trabalho consistiu na análise
da (i) mineralo~ia das frações de areia grossa e média e da (ii) mi-

neralogia e análise química da fi-ação argila, obtidas por difi-ação e
fluorescência de raio-X das formações superficiais. As amostras
dessas formações foram coletadas em diferentes profundidades,
segundo os paràmetros cor, textura e estrutura. Essas amostras fo-
ram obtidas através de seis sondagens distribuídas ao longo de uma
mesma vertente do Complexo Gouveia. Foram executadas tam-
bém análises químicas das rochas progenitoras dessas coberturas, o
que possibilitou a quantificação da desnudação química.

Na fração areia constatou-se elevada maturidade química,
pois minerais petrográficos principais como o feldspato e plagi-
oclásios, que chegam a responder por até 60% da composição
da rocha primária, apareceram em concentrações insignifican-
tes, quase sempre inferiores a 1% nos níveis mais superficíais.
Os minerais resistatos, como turmalina e rutilo, mantiveram suas
concentrações aproximadamente constantes, tanto na rocha quan-
to no solo residual. Minerais supergênicos foram encontrados,
principalmente goethita e gibbsita, estando mais presentes nos
níveis mais rasos. A pirolusita, em razão da limitada mobilidade
do manganês, se concentrou na zona saprolítica entre as estrutu-
ras primárias da rocha, tais como planos de foliação e diáclases.

A difração de raio-X da fração argila comprovou o predomí-
nio da caulinita, com alguns picos referentes a pequenas concen-
trações de ilita, ilita-esmectita interestratificada, clorita e óxidos-

hidróxidos como a hematita, a goethita e a gibbsita. Esses resulta-
dos corroboram com a análise química que demonstrou um signi-
ficativo aumento nas concentrações de Fe3+e AI, e queda nas con-
centrações de Ca, Fé' e dos álcalis, apesar de que em algumas
sondagens o decréscimo nas taxas de potássio e sódio foi relativa-
mente pequeno, talvez em decorrência de uma mais rápida reci-
clagem das coberturas de superficie nestas áreas.
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Uma su erficie de aplanamento é o resultado da interação
de processos desnudacionais fisicos e químicos que, à escala do
tempo geoló ico, são responsáveis pela elaboração de relevo
ondulado a lano que trunca, indistintamente, variações litoes-
truturais div rsas. O relevo da área continental adjacente às
margens con inentais passivas apresenta evolução de longo-ter-
mo qU(:com mente resulta na elaboração de amplas superfícies
de aplaname to, cuja gênese está relacionada aos processos ge-
odinâmicos esencadeados pela tectônica global em interação a
fatores bioel máticos e a ritmos eustáticos.

A prese a quase que generalizada das superficies de apla-
namento na chada oriental brasileira registra um histórico des-
nudacional, esde o Neomesozóico, que guarda estreita relação
com as taxas de sedimentação das bacias marginais. Essa trans-
ferência de assa continentelbacia marginal, e seu conseqüente
reajust,~isos 'tico, presentes desde os estágios iniciais do Even-
to Sul-Atlan 'ano, atuaram como mecanismo de retroalimenta-
ção responsá el pela retração continente adentro de um Grande
Escarpament geneticamente associado ao soerguimento de flan-
cos de rifte i stalados no alvorecer do Mesozóico. Na medida
em que cond ções de aplanamento do relevo continental foram
alcançadas, s taxas de desnudação reduziram gradativamente.
O aplaname to resultante desse processo, ainda hoje preserva-
do na área i estigada, apresenta assinatura típica, caracteriza-
da pela pres nça de manto intempérico espesso, geoquimica-
mente basta e evoluído, onde é comum a presença de encrosta-
mentos lateri icos. Após a elaboração dessa superficie, a intera-
ção de meca ismos endógenos e exógenos resultou na elabora-
ção de supe lcies de aplanamento mais recentes em razão do
rejuvenesci ento da paisagem, quando a incisão do sistema de
drenagl~mai nçou níveis crustais cada vez mais profundos. Este

contexto geomorfológico, no qual está inseri da ~ área continen-

tal adjacente à margem leste brasileira, localiz

t

da entre 12° e
14° Latitude Sul, explica a razão da exumação nesta área, de
rochas muito antigas relativas a blocos arquea os e cinturões
móveis paleoproterozóicos de médio-alto grau mptamórfico. Por
outro, atrás do Grande Escarpamento, atualmtnte localizado
sobre a Chapada Diamantina, são preservadas rárias relíquias
de coberturas indeformadas datadas do neoprqterozóico e do
fanerozóico.

I
Este trabalho tem como objetivo verificar alPossível corre-

lação inversa entre as idades das rochas atualm

~
te exumadas e

os diferentes estágios de elaboração das supe cies de aplana-
mento, em seção leste-oeste localizada entre 12°e 14°de Latitu-
de Sul no Estado da Bahia. !

A análise comparativa entre as unidades g~tectônicas e o
estágio de elaboração das superficies de aplanarj:lCnto,na seção
trabalhada, mostrou que as áreas onde se des1nvolveu maior
extensão dos aplanamentos mais recentes estão 40ncentradas na
fachada costeira, onde a desnudação é mais a

f,

essiva e onde
afloram litotipos formados antes da consolidaç o do Cráton do
São Francisco. Porém, nas regiões altimetricam nte mais eleva-
das, localizadas atrás do grande escarpamentoj onde ocorrem
superficies de aplanamento mais antigas, essas

%

e justapõem às
coberturas fanerozóicas. Outro parâmetro signi cativo é a dife-
renciação dos terrenos por grau metamórfico, in ício que apon-
ta para uma possível correlação entre a idade da~ superficies e a
idade de sua formação, já que em áreas extrema$Iente deforma-
das a desnudação expõe rochas que apresenta

*

mesmo nível
crustal e não, necessariamente, rochas mais an 'gas, posto que
os níveis crustais atuais dessas rochas não co espondem aos
mesmos de sua formação.

SEDIMENTOS CORRELATIVOS: DIFERENÇAS ENTRE FAIXAS MÓVEIS E
ÁREAS PLATAFORMAIS

Jannes M lbessone
Depto. Geol gia, Univ. Fed. Pemambuco, Recife (PE)
e-mail: lage.e@npd.ufpe.br

C01fo o cielo geológico, sedimentos se formam a partir
de material i temperizado, erodido e transportado até sua depo-
sição em ba ias sedimentares. Isto significa que a origem do
material est' sempre em níveis topográficos mais altos e sua
deposição e níveis mais baixos, geralmente depressões. Con-
seqüenteme e, toda acumulação de material elástico é, de fato,
um sediment correlativo de um relevo qualquer.

EXlstem ois tipos de relevo fundamentais. (I) Os relevos
das faixas m veis são sempre jovens ou rejuvenescidos, porém
quase nunca maduros ou velhos. Esses relevos apresentam-se
como cordil eiras e serras montanhosas, nas quais encontram-
se embutido os vales fluviais estreitos e geralmente profundos.
Tais relevos erão somente destruídos quando essas faixas mó-
veis serão in orporadas a áreas platafonnais, comumente cratô-
nicas. (2) O relevos das áreas platafonnais são sempre madu-
ros até velh , com uma predominância de extensas áreas pla-
nas coro vale fluviais largos e abertos. Sucessivos soerguimen-
tos e subsidê cias provocam essas áreas planas serem encontra-
da em divers s níveis topográficos.

As consequências para a formação dos sedl

~

entos correla-
tivos são assim, também de dois tipos diferent s. (I) Os sedi-
mentos produzidos em faixas móveis com relev s jovens e pro-
nunciados, são sempre elásticos grosseiros, vari ndo entre con-
glomerados e arenitos grosseiros, geralmente d1 textura imatu-
ra, mais como conseqüência de movimentos tectpnicos e erosão
seguinte, do que de intemperismo. (2) Os sedÜpentos de áreas
plataformais são elásticos de granulação média

~

fina, de textu-

ra mais madura, como conseqüência de um int mperismo bas-
tante pronunciado, e removidos menos por movi nentos tectôni-
cos e mais por mudanças elimáticas . ,

Desta maneira, fica possível interpretar os sej:iimentos elásti-
cos encontrados numa bacia sedimentar, como C

t
nSeqÜênCia do

relevo na área fonte e, em parte, do clima reinante . m tal área. Ape-
nas um fato pode complicar essa interpretação: trabalhamento.
Um retrabalhamento de sedimentos conglomerátiqos, em primeira
instância procedentes de faixas móveis, podem eln segunda ins-
tância aparecer em áreas platafonnais, porém senqo reconhecíveis
como tal através de análises sedimentológicas po$enorizadas.

697

-- ------ ---------



A DIVERSIDADE DA ECOLOGIA PAISAGíSTICA DA FOLHA MARABÁ

A1iranda, Valé1ia FO.; Lima Jr Raimundo F e Borges, Maurício S.
COMAPIDOL-!CG-UFPA

!

Este trabalho trata da apresentação do mapa de diversi-
dade acerca dj! ecologia da paisagem da Folha Marabá, na
região Sudestf do Estado do Pará. A diversidade paisagís-
tica na regiãolé expressa através da ocorrência de três uni-
dades, a sabe~: (l) um relevo colinoso, amplamente distri-
buído na área ~ com amplitudes variando em tomo de SOm;
(2) um relev~ de morros de topo plano freqüentemente

isolados e cOl~ altimetria variando de SO-60m. Exibem-se
concentrados pas regiões do Centro-sul e Nordeste. As uni-
dades (l) e (2

t

relacionam-se a processos degradacionais,
cujas direçõe de entalhe parecem indicar a existência de
um controle e "trutural de natureza neotectonica. A unida-
de (3) encont a-se distribuída ao longo de grandes drena-
gens regionais, tais como, o Rio Tocantins e Araguaia.

Trata-se de depósitos agradativos relacionad s a terraços
aluvionares e planície de inundação destas dre agens. Esta
unidade tem particular interesse econômico, ma vez que
comporta importantes ocorrências de depósi os secundá-
rios de diamante gemológico. Tais ocorrênci s estão dis-
tribuídas ao longo do curso do Rio Araguaia 'ontinuando
após a confluência deste com o Rio Tocanti s, na região
chamada "Bico do Papagaio". Há vários garir pos '~m ati-
vidade na localidade, às margens dos Rios Tocantins e
Araguaia, na região de Marabá e proximidad s. Além do
diamante, também são explorados na região circunvizi-
nhanças outras espécies gemo lógicas como o cristal de
rocha, o citrino, a amestita, a mala quita, o to ázio, a tur-
malina e a opala.

PROBLEMÁTICA URBANO-AMBIENTAL DA CIDADE DE IBOTIRAMA-BA:
A IMPORTÂNCIA DAS UNIDADES GEOAMBIENTAIS

Antônio Marc~ Santos Pereira/; Flávio José Sampaio/; Geraldo da Silva Vilas Boas/
(1) Univel:çidd(leFederal da Bahia

As análisef das fotografias aéreas e mapas planialtimé-
trico, geológicjo, geomorfológico, de vegetação e uso do solo
e investigaçôe~ de campo, permitiram a identificação no pe-
rímetro urban~ de Ibotirama e seu entorno de 03 unidades
geoambientai~, denominadas de Unidade (I) - TeITenos dos
conjuntos serr~nos (quartzitos e filitos). Unidade (2) - Terre-
nos aplainado$ (areias e cascalhos) e Unidade (3) - Baixadas
aluvionares e jacustres (areia silto-argilosa). Essas unidades
foram definidhs espacialmente, em função das suas seme-
lhanças e hon~ogeneidade, com respeito ao substrato rocho-
so, cobertura ~o solo e vegetação, formas de relevo e uso e
ocupação do ~olo, o que permitirá assim, uma utilização,
manejo e con~ervação mais racionais do uso e ocupação do
solo na área e~tudada. A quase totalidade do núcleo urbano
de Ibotirama 4ncontra-se assentado sobre terreno da Unida-
de GeOambie

1

al (2) - Terrenos aplainados, que não apresen-
tam maiores r strições de ordem ambiental à sua ocupação.
A grande esp ssura dos solos arenosos, porosos e permeá-
veis associad~ao nível d'água "A) profundo e à baixa decli-
vidade, favorqcem, sobretudo, as escavações necessárias à
implantação d~ obras de infra-estrutura urbana e fundações
de edificaçõesl de porte variado. O baixo gradiente dos terre-
nos, por outrollado, pode dificultar o escoamento das águas
pluviais e afl~entes domésticos, favorecendo o alagamento
de áreas topo~raficamente rebaixadas. Uma pequena parte
da área urbant ocupa os terrenos da Unidade Geoambiental
(3) - Baixadaslaluvionares e lacustres, principalmente aquela
situada no baitro Santo Onofre próximo à foz do rio homôni-
mo e apresen~a restrições ambientais à sua ocupação. Esta
área por ser int~gmnte da planície aluvionar dos rios São Fran-
cisco e Santo bnofre, é altamente vulnerável às inundações

I
I

periódicas desses rios. A profundidade rasa do ível d'água
(N.A) e o baixo gradiente dos terrenos nessa ár a pode redu-

zir a eficiência das fossas sépticas, a condução as águas de
chuva e efluentes domésticos e dificultar as esc vações para
obras de engenharia. O local de captação de ág a da Embasa
para o abastecimento de Ibotirama, situa-se n leito do rio
São Francisco, nas proximidades da foz do rio nto Onofre,
em teITenos da Unidade Geoambiental (2) onde se desenvol-
vem atividades ligadas à agropecuária, a qual encontra-se
sujeita a interferências antrópicas em função da roximidade
com a zona do Cais de Atracação e com a pos ibilidade da
exapansão urbana futura vir a incorporar a áre da fazenda
onde situa-se a captação. Uma agravante mais mediitta está
relacionada ao fato do rio Santo Onofre enco trar-se alta-
mente degradado e poluído na região da foz e função de
descargas de efluentes domésticos à montante. Tal situação
exige o saneamento do citado rio e a proibição uso agríco-
la e de pastagem no entorno da área de captaçã . A precária
rede de esgotamento sanitário existente em p rtes da área
urbana constitui-se no principal problema am iental a ser
resolvido em Ibotirama, considerando-se o po encial gera-
dor de danos à saúde da população quando obri ada a convi-
ver com um sistema de esgotamento ineficie e. O esgoto
bruto é despejado diret:;mente nos rios e áre' " rebaixadas
devido à inexistência de estação de tratament . A ausência
da rede de drenagem numa parte significativa o perímetro
urbano origina a acumulação das águas pluviai nas vias pú-
blicas, causando transtornos como alagamentos inundações,
empoçamentos, acúmulo de lamas e detritos e f: vorecendo a
fonnação de ambientes propícios ao desenv lvim,:nto de
vetores transmissores de graves doenças.
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CONTROLES GEOMORFOLÓGICOS NA GÊNESE DAS CAVERNAS EM CALCÁRIOS i
NA BACIA AÇUNGUI-RIBEIRA - ESTADO DO PARANÁ

Rebelo, A.M. . *; Reis Neto, J.M **; Guimarães, S.B. *** i
*Comissão N cional de Energia Nuclear - CNEN - rebelo_antonio@hotmail.com; **Setor de Ciências da Terra -IUFPR,
DEGEOL- epartamentode Geologia- jmreis@ufpr.br;***Setorde Ciênciasda Terra- UFPR,DEGEOL- DouJoranda-
sandrag@ge logia.ufpr.br '

!
des médias de dissecação entre 600 e 100 m. Esta,lmais recente e
com declividades mais acentuadas que a anterior, esulta da ero-
são remontante do rio Ribeira e seus afluentes so re a superficie
anterior. Os resultados dos estudos citados corrob ram informa-
ções disponíveis na literatura de que as rochas e su s descontinui-
dades estruturais são de relevante importância no processos de
carstificação. Tais elementos hospedam e guiam s processos de
dissolução, condicionando a orientação estrutural as geoformas.
Entretanto, como o demonstram as relações entre substrato ge-
ológico e a organização das paisagens aqui obtidas são os fatores
climáticos, geomorfológicos e hidrográficos do eio-físico que
determinam a construção dos sistemas cársticos. disponibilida-
de de água e sua distribuição no relevo são os fa ores-chave no
desenvolvimento da carstificação. Assim, o gradi nte hidráulico
mais elevado do sistema hidrográfico Açungui-Ri eira, em rela-
ção às baciasAlto 19uaçue Iapó,provavelmente' o catalisador
da concentração das cavernas estudadas naquele istema de dre-
nagem. De modo geral, estas se situam na interfa e entre a zona
de aeração e zona saturada do aqüífero fteático e istente nas su-
perficies mencionadas. Com base nas idades relat vas dessas su-
perficies, as cavernas situadas na cota 900 rn (na uperficie Alto
19uaçu) têm uma origem mais antiga do que as s adas na cota
topográfica de 500 metros. Então, mais que a pr sença dos ele-
mentos necessários para a carstificação, a sua org nização espa-
ço-temporal é o fator determinante, sendo revela a pelo arranjo
dos elementos rnorfológicos e dinâmicos do meio físico.

Palavras-Chave: Cavernas em calcário, Con oles geornor-
fológicos, Superficies de erosão, Bacia Açu~ui-Ribeira

Este traba ho insere-se no âmbito do Projeto Distritos Minei-
ros de Calcári do Paraná-DIMICAL em execução pela Universi-
dade Federal o Paraná-UFPR com apoio do PADCT. Objetiva
elevar o conh cimento sobre os sistemas cársticos, em particular
das cavidades existentes nos metacalcários e mármores das for-
mações/grupo Capiru, Votuverava e ltaiacoca, ocorrentes no pri-
meiro planalt paranaense. A simples presença dos elementos
básicos neces ários para a formação de um sistema cárstico (ro-
cha solúvel, p rosidade secundária bem desenvolvida e água) não
é suficiente p ra condicional' a sua existência. Por isso, o foco
central desta esquisa foi direcionado para a busca das relações
espaço-tempo ais entre esses elementos. Para tanto, utilizou-se
como docum tação básica dados sobre as principais cavernas
paranaenses, entilmente cedidos pelo Grupo de Estudos Espele-
ológicos do P raná-Açungui (GEEP-Açungui), e dados obtidos
na literamra. inda, visitas a cavernas selecionadas foram efetua-
das para o lev ntamento de novas informações ou a confirmação
de informaçõ s disponíveis. A7nálises geológicas e, sobretudo,
geomonológi as permitiram constatar que as cavernas estudadas
estão vincula s com drenagens pertencentes ao sistema Açun-
gui-Rib(:ira. ma parte destas localiza-se em cotas de aproxima-
damente 900 , e a outra em locais de 500 m. O primeiro conjun-
to está ~,ssoci do com os metacalcários e mármores das forma-
ções Capiru e ltaiacoca, e o segundo, com metacalcários e már-
mores da Fo ação Votuverava. Neste sistema hidrográfico, os
estudos mostr ram a existência de uma superficie de ap]ainamen-
to e outra de e osão. A primeira com altitudes médias entre 1.000
e 600 m, deno inada Superficie Alto 19uaçu,e a outra com a]titu-

SEQÜÊNCIA DE SOLOS EM ÁREAS RECOBERTAS COM SEDIMENTOS DA
FORMAÇÃO CAPIM GROSSO EM TERRITÓRIO BAIANO

Rêgo, Maria osé Marinho do * & Silva Glaison Barreto da **
*IGEO/UFB maze@ufba.br **IBGE/BA

Grandes xtensões do Pedip]ano Sertanejo, no estado da
Bahia, encon am-se recobertas por sedimentos da Formação
Capim Gross . Corresponde esta formação a depósitos areno-
argilosos inc solidados que datam do Tercciário/Quartenário.
Solos da class s do Latosso]os, Neossolos, Planossolos etc. cos-
tumam ocorr nestas áreas.

Tendo co o objetivo o entendimento da distribuição dos
solos de:acor o com sua posição na paisagem, foi efetuado o
estudo eleum seqüência de solos no Município de Caem, esta-
do da Bahia.

A área es dada é caracterizada, do ponto de vista geológico,
pelas cobertu s detriticas. Nas partes mais baixas do relevo, que
corresponde geralmente aos entalhes das drenagens,afloram
rochas granul ticas doPré-cambriano. O clima é do tipo semi-
árido - BSwh da classificação de Koeppen. A vegetação corres-
ponde à caati a hiperxerófila. O relevo é representado pela Uni-
dade Geomor ológica dos Tabuleiros Interioranos que apresenta
feições ap]an das e dissecação homogênea.

A seqüên a estudada inicia-seno topo de um tabuleiroe dirige-
se até a calha o Riacho Bonito acompanhando vertente de forma
côncava com .500 metros de comprimento e declividade em tomo
de 2%. Apres ta, da parte mais elevada para a mais baixa, solos da
Classe dos LA OSSOLOS, ARGISSOLOS E PLANOSSOLOS.

O topo do abuleiro e terço superior da vertente são dominados
por solos da c sse dos LATOSSOLOS AMARELOS Distróficos
típicos (Latos olos Amarelos distrófico a moderado textura média
relevo plano) Desenvolve-se em sua totalidade sobre sedimento

da cobertura detritica de quem herdam os baixos eores de base,
baixa capacidade de troca, pH ácido e distrofia do omplexo.

O terço médio da encosta é dominado por RGILOSSO-
LOS AMARELOS Distróficos típicos (Podzól co Vennelho-
Amarelado distrófico Tb A ftaco profundo e muit profundo tex-
tura arenosa/média relevo suave ondulado e pio). Os solos
desta classe, na área, têm seu desenvolvimento re acionados aos
sedimentos da Formação Capim Grosso, porém c m uma hidro-
dinâmica particular que leva ao desenvolviment do horizonte
B textura!. É aventada a possibilidade de que pa e do horizonte
A seja proveniente de materiais remanejados a c lrta distância.

O terço inferior da encosta corresponde ao d ínio dos Pla-
nossolos. São representados por PLANOS SOL S HÁPLICOS
Eutróficos solódicos (Planossolos Solódicos Ta fraco vértico
textura média/ argilosa relevo plano). Estes solos Idesenvolve-se
sobre rochas do complexo granulítico tendo em tista a remobi-
lização dos sedimentos quando da instalação d~ drenagem na
área. São solos que apresentam complexos de trqca quase satu-
rado e PST de média a elevada. !

A pouca expressividade em termo de espessura das cobertu-
ras detríticas levando ao afloramento de rocha~ do complexo
granulítico e uma hidrodinâmica diferenciada

j
meia encosta

relacionada à topografia são os fatores principai na diferencia-
ção dos solos que ocorrem na área estudada. Es seqüência de
solos é bastante representativa da Unidade Geo orfológica dos
Tabuleiros Interioranos que ocorre dominante ente nas área
relativas à Formação Capim Grosso. I
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS EROSIV S
E DE ASSOREAMENTO, CAETITÉ-BA

Sampaiol, FÜtvio José, PereiralAntônio Marcos Santos e Vilas Boasl, Geraldo da Silva

'Universidad~ Federal da Bahia
I

o progralna de monitoramento e acompanhamento dos
processos er

j

lSiVOSe de assoreamento tem por objetivo princi-
pal identifica de forma precoce a instalação desses processos
nas áreas das instalações industriais e da mineração de urânio
(NuclebrásIP anarq) no município de Caetité-BA, o que per-
mitirá reduzi los e/ou neutralizá-Ios, evitando maiores danos
ao meio ambiFnte e às obras de empreendimento. O Plano con-
siste na realiz+ção das seguintes atividades: (1) reconhecimento
em campo dt pontos vulneráveis, tais como, encostas com
vossorocas,

É.

inas, cicatrizes de deslizamento; alvéolos de
cabeceira de enagem e segmentos côncavos. Areas de des-
barrancamen os nos terraços fluviais, leques aluviais e seg-
mentoscônc , os e convexosdo canal de drenagem.Taludede
corte e aterr

l

paramentos da barragem e diques de desvio,
áreas de terr lanagem, rejeitos sólidos, empréstimos e cava
da mina; (2) r gistro em mapa e documentação fotográfica dos
locais crítico em relação à erosão e assoreamento; (3) medi-
ção dos efeit s e das taxas de erosão e assoreamento, através
de levantamejntos topográficos com o método de repetições
sucessivas deiseções transversais e método dos pinos; (4) pro-
cessamento d interpretação de dados permitindo a defmição
das caracterís~icas e da planimetria da área, acompanhamento
da evolução ~os fenômenos ambientais através da compara-
ção de mape4mentos sucessivos no tempo, bem como, a su-
perposição d~ mapas para geração de estimativas de riscos e
potenciais. V~sando-se obter uma maior eficácia na aplicação
da metodolo~ia proposta, algumas medidas preventivas deve-

rão ser implementadas, desde a fase de implan ação e opera-
ções até o descomissionamento do empreendi entoçam vis-
tas a minimizar a degradação das áreas de int rvenl;:ão, tais
como: a) recomposição e revegetação de talu es de corte e
aterro e revegetação das áreas desmatadas, da estradas, das
obras de desvio das drenagens e da barragem d abastecimen-
to de água; b) durante a fase de projeto e impl tação deverá
ser efetuado o tamponan1ento de escavações, li peza da área
dos poços e revegetação e paisagismo das áreas desmatadas e
acessos abandonados; c) realizar estudos geot' nicos objeti-
vando-se definir a melhor inclinação e altura os taludes de
corte e aterro de modo a minimizar os process s erosivos; d)
estabelecer uma faixa de proteção marginal de mínimo 100
m, no entorno do lago, de modo a preservar o terrt:nos e o
próprio lago; e) executar, durante as operaçõe da lavra, um
programa de investigação geotécnica e hidrom cânica objeti-
vando determinar parâmetros que otimizem definição do
ângulo dos taludes e sistemas de drenagem inte as, de modo
a evitar a instalação de processos erosivos e ma ter a estabili-
dade das bancadas e vias de acesso da lavra; executar nas
áreas de retirada de material de empréstimo d jazidas bem
como de bota-foras das obras de engenharia (ba agens, estra-
das e instalações de beneficiamento), trabalhos e teu-aplana-
gem final e abertura de valetas para drenagem de prote(;ão con-
tra a erosão, e revegetação, que visem minim' ar os efeitos
das alterações da paisagem e procurando assim regularizar a
superficie original.

IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS ENCOSTAS COM ALTA DECLlVIDADE NA BACIA

I DO ALTO RIO SUBAÉ E NO LAGO DA BARRAGEM DE PEDRA DO CAVALO, BAHIA

Sampaio', FI~vio José, Pereira' Antônio Marcos Santos, Espinheira Palilo Jorge D 'Andrea 1 Vilas Boasl Geraldo
lInstitlito de qeociências da UFBA

I
A região

~

os Tabuleiros Barreiras situada no entorno do
lago da barra em de Pedra do Cavalo e englobando as cida-
des de Santo Estevão, Governador Mangabeira, Cabaceira
do paraguaç

!

São Gonçalo, Conceição de Feira e Feira de
Santana, apr senta inúmeras vertentes de alta declividade,
recoberta po solos areno-argilosos, intensamente ocupadas
por atividade agro-pastoris e em conseqüência instáveis do
ponto de vist morfodinâmico. A região da bacia do alto rio
Subaé, envolrendo as sub-bacias dos rios Traripe e Sergi-
mirim, most

1

m nuimerosas formas de morros e colinas com
vertentes íng emes, desprotegidas da cobertura vegetal e re-
coberta por olos argilo-arenosos espessos. Nessas verten-
tes, são com s a identificação de indicadores de erosão, tais
como, SUlco

t
raVinas, vossorocas e movimentos de massa.

Constitui o ~etivo principal do programa de recuperação
de encostas, identificação e delimitação das vertentes com
declividade evada e sujeitas à atuação de processos erosi-
vos severos, ~isando-se implantar medidas de recuperação
ambiental qu~ venham reduzir o assoreamento das áreas re-
baixadas e/oJ o desencadeamento de movimentos de massa

Silva

catastróficos. Essse programa deverá concentr r-se na reali-
zação de ações de caráter preventivo e correti o. As princi-
pais ações preventivas deverão ser efetuadas envolvendo;
(1 )diagnóstico ambiental, incluindo o mapeam nto das áreas

críticas, da vegetação e a definição da ocup ão e uso do
solo das vertentes; (2) ação institucional e c pacitação de
recursos, envolvendo a definição das normas gais e técni-
cas, infra-estrutura de equipamentos e instala ões, recursos
humanos especializados, bem como, coordena ão institucio-
nal eficiente entre os orgãos municipais estadu is e federais;
(3) montagem de um lJdnCOde dados, com pro ramas infor-

matizados e integrados através de SIG's; (4) comunicação
social e educação ambiental, junto às comun dades locais.
As ações corretivas serão estabelecidas a partir da seleção de
algumas áreas instáveis, representativas das d ferentes con-
dições de relevo, solo, vegetação e uso do sol , objetivando
a implantação de soluções para a recuperação nbiental des-
sas áreas, através de técnicas de revegetação, c ntrok de ero-
são e drenagem, com a participação efetiva das comunidades
locais
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EROSÃO E MOVIMENTOS DE MASSA: ESTUDO DE CASOS NOS BAIRROS
SANTA LÚCIA E SION DE BELO HORIZONTE/MG

Santos, R MI.; Oliveira, C. V2.; Parizzi, M. G3. I

I Esrudan de Geografia/IGC-UFMG. 2 Professora Doutora do Departamento de Geografia do IGC-UFMG. 3 pro

r
essora Douto-

randa do Dep rtamento de Geologia do IGC-UFMG

O rápido rescimento das cidades nas últimas décadas de-
sencadeou 1.1 processo de ocupação desordenado do espaço
urbano geran o e/ou acelerando inúmeros processos erosivos
e de movime tos de massa. Como as áreas urbanas são densa-
mente povoa as, as conseqüências da ocorrência destes pro-
cessos é enca ada com uma maior preocupação do que em áre-
as rurais. O resente trabalho tem o intuito de acompanhar o
processo rec te de ocupação em áreas de dois bairros de Belo
Horizonte: o bairros Santa Lúcia e Sion. Estas áreas foram
escolhidas p 10fato da população estar sofrendo as conseqü-
ências de um ocupação inadequada. São áreas relativamente
recentes ocu adas por uma classe social mais abastada. Para
atingir o obje ivo proposto foram realizadas visitas mensais às
áreas por um eríodo de quartorze meses (setembro de 2000 a
novembro de 200 I) observando-se todas as possíveis mudan-
ças no ambie te com relação à evolução das erosões e movi-
mentos de ssa. Especificamente foram observados os se-
guintes aspe tos: surgimento de trincas no solo, aberturas de
novas vias d acesso, construção de novas edificações, ocor-
rência de des izamentos. Paralelamente aos trabalhos de cam-
po, fomm re lizadas interpretações de fotografias aéreas (es-
cala I: 8000, e 1994), fotos do Vista Aérea (escala 1: 3000, de
1999) retirad s do site www.belohOlizonte/vistaerea.br e orto-
fotos (escala 1:10000, de 1988). Além disso, confeccionou-se
mapas de de lividade e hipsometria que associados às obser-
vações de ca po e às interpretações das fotografias, serviram
de base para criação de um mapa de predisposição à erosão e

à movimentos de massa nas áreas enfocadas. A

~

' ós as análises
das fotos e dos mapas, utilzou-se o zoneament proposto pela
lei de uso e ocupação do solo para verificar se a áreas onde os
processos ocorrem mais intensivamente estão previstas pela
lei como áreas que não poderiam ser ocupada , Observou-se
que, o descumprimento da legislação urbana ali do às caracte-
risticas fisicas da área (topografia e litologia) têm levado à
ocorrência de movimentos de massa e erosões om altos cus-
tos sociais e econômicos. No bairro Sion, um e ificio de clas-
se média alta foi interditado pela defesa civil epois que um
escorregamento atingiu a área danificando suas struturas obri-
gando os moradores a deixarem seus apartame tos. Ressalta-
se, que esse evento possivelmente foi acelerad pela realiza-
ção de um corte excessivo do talude localizado a parte de trás
da referida edificação e ausência de um sistem de drenagem
mais eficiente. No bairro Santa Lúcia, algumas I}1asestão sem-
pre interditadas por detritos que escorregam d

~

taludes. Ou-
tras ruas, foram destruídas por voçorocas e es orregamentos
que acabaram por abalar as estruturas de algum s construções
próximas, culminando na sua demolição. Des ca-se, nestas
áreas de estudo, que nos últimos anos a açã

!
antrÓPica tem

tido uma atuação decisiva no rompimento do eq ilíbrio de áre-
as potencialmente instáveis, contribuindo porta to, para a de-
flagração e/ou aceleração de processos de movi ntos de massa

e erosão. '

Palavras chaves: erosão, movimentos de maJsa, atuação an-
trópica, legislação urbana

I

I

I

PECTOS GEOLÓGICOS-GEOMORFOLÓGICOS DA MARGEM CONTINENTAL SE DO ~N
i
I
I

ajuste à esta atual cota estrutural e estratigrafic~mente devem
ser discordâncias ou continuidades correlativaS'

i

Entre 30 e 50 m de profundidade os dados ba imétricos deli-
neiam depressões às quais atribuimos gêneses c mo dolinas na
antiga plataforma carbonática existente 01.1er são formando
"canyons". ,

O vale estuarino encaixado do rio Curimattú prolonga-se
para NE e mostra áreas de formação de "can:vcf1s"e fluxo de
detritos ("debris flow ")/turbiditos cenozóicos. i

Algumas elevações isoladas no sul da área Isubmarina são
prováveis recifes em pináculo - "patch reeft", *uma borda de
plataforma desenvolvida em rampa. :

A partir de 50 -70 m a lâmina d'água rapi4amente cresce
estabelecendo-se um talude; como os dados bati~étricos até 120
m = limite operacional mostram. I

A visão do modelo topográfico mostra-nos ~resultado das
transgressões/regressões com o afogamento dei vales gerando
vales de rias e a situação desses vales encaixadqs.

Em termos de transporte sedimentar as calha

1

' dos atuais rios
são as áreas preferenciais de siliclásticos soterra os, dada a for-
te subsidência tectônica desses mesmos vales e 1l.Iturais.

Sugerimos estudos de sondagens e teste~nhagem para
melhoria do conhecimento da área. I

Souza Filho

A Marge Continental SE do Rio Grande do Norte é pes-
quisada em v rios dos seus elementos geomorfológicos através
de levantame to batimétrico com resolução de um I m.

A integra ão geológica-geomorfológica das partes emersa e
imersa é tent tivamente mostrada.

No conti ente há a ocorrência principal de sistemas deposi-
cionaisassoc adosà Fm.Barreiras- uma seqüência estratigráfi-
ca que será ais corretamente entendida como "Evento Barrei-

ras" 01.1"Seq' ência Estratigráfica Barreiras" desde que se pro-
cure estudá-I com a Estratigrafia de Seqüências e não mais só
nos atrelemo ao dogma litologia, enquanto sob o mar apenas
levantament de amostras de fundo são conhecidos.

A r~gião -ircalitoral até a cota de -20 m mostra-se suave-
mente movit entada ao norte e com mais relevos ao sul; suge-
rindo a existê lcia de uma paleolaguna 8 km à frente da atual foz
do rio Curim taú (avente-se arenitos estuarinos/deltaicos/prai-
ais); enquant ao norte a paleocosta é contínua.

A existê cia de franja de recifes é aventada com área de
"inlet chann s" localizada.

Há uma randeparticularidadena cota - 20 m: parecesero
marco de um' grande movimentação na placa sul-americana: ao
menos nesta arte da margem continental.

Deve ha er eventos continentais que con-elacionados com

-.
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G~NESE DOS DEPÓSITOS ARENOSOS SOBRE OS SEDIMENTOS DO GRUPO BARREIRAS
! NO ESTADO DA BAHIA

José Martin 4cha'; Geraldo da Silva VilasBoas2; Lucedino Paixão Ribeiro3
'Professor do eepartamento de Ciências Aplicadas, CEFET-BA; 2Pr(jfessordo Departamento de Sedimentologia, UFBA;
3Professor do repartamento de Geoquímica, UFBA

Os depósi os arenosos ocorrem sobre extensões de tama-
nhos variados sempre associados aos tabuleiros costeiros e ao
seu material d origem, os sedimentos do Grupo Barreiras. Em
praticamente odo o tabuleiro costeiro, são conhecidos locais
com areias co profundidade em tomo de 3,0 m que, quando
localizados plóximos às aglomerações urbanas, são intensa-
mente utiliza os como material para a construção civil. Para
compreender relação entre os sedimentos do Grupo Barrei-
ras e os depós tos arenosos, foram selecionadas duas áreas no
litoral norte d Estado da Bahia, no município de Entre Rios
(sítios I e 2) duas áreas no litoral sul do Estado da Bahia
(sítios 3 e 4), localizados no município de Porto Seguro. Os
estudos foral implementados em fonna de análise topos se-
qüêncial para ada sítio de pesquisa. Para o sítio 1 a toposse-
qüência medi

i

' 800 m, e no sítio 2 mediu 250 m. Os sítios 3 e 4
foram identifi ados morfologicamente, aproveitando-se cortes
de estradas e ' eas mineradas para a retirada da areia. No sítio
I foi utilizad o Radar de Penetração no Solo -GPR, onde
foram identifi adas as principais anomalias e em seguida fo-

I
I

I

I

I
i

Vilas Boas', G

$

aldo da Silva: Ucha2, José Martin; Ribeiro3,Lucedino Paixão
(I) Professor o Departamento de Sedimentologia, UFBA, 2Professor do Departamento de Ciências Aplicadas, CEFET-BA,
3Professor do epartamento de Geoquímica, UFBA.

I
I
I

A prospec ão eletromagnética através do Radar Penetrante
no Solo - Gr und-penetrating radar - GPR, foi utilizada nos
estudos de no perfis ao longo de uma toposeqüência sobre os
sedimentos da onnação Barreiras, na Fazend\a Rio Negro, mu-
nicipio de Em re Rios (BA), objetivando analizar autilização
dessa ferrame enta na aquisição de infonnações sobre as fei-
ções que oco m no solo, através da comparação entre os ra-
dargramas obt dos e adescrição morfológica. O equipamento
urtilizado foi Geophysical Survey System modelo GPR SR
Systen-2, com antena de 80 MHz. A análise radargramétrica
confinnou o a arecimento de fragipãs e duripãs em profundida-

ram abertas trincheiras sobre esses pontos. Os radargramas
mostraram que os solos argilosos de montante se tomam mais
arenosos o próximos a uma área abaciada, com hidromorfia
sazonal. Sob os depósitos arenosos foram encontrados hori-
zontes endurecidos, que atuam como barreiras ao escoamento
da água, detenninando a característica hidromórfica pela ins-
talação de um lençol freático suspenso. Com o estudo morfo-
lógico e fisico dos solos das toposseqüências, foi estabelecida
a relação entre os depósitos arenosos e a transfonnação pedo-
genética, onde a gênese das areias está relacionada com o trans-
porte e a acumulação de minerais e de matéria orgânica para
profundidades em torno de 2,5 a 3,0 m, fonnando o horizonte
endurecido, inicialmente do tipo fragipã, evoluindo para o tipo
duripã, concomitante à instalação de um lençol freático sus-
penso e a perda de material fino, resultando em depósitos are-
nosos relativamente profundos que são originados a partir da
transfonnação pedogenética que atuou sobre os solos antes
argilosos desenvolvidos sobre os sedimentos do Grupo Bar-
reiras.

A INVESTIGAÇÃO DOS SOLOS DOS TABULEIROS COSTEIROS COM O USO

DORADAR PENETRANTE NO SOLO - GPR

de, que ocorrem sempre acompanhados de um processo de trans-
fonnação dos solos argilosos do tipo Latossolo Amarelo e Ar-
gissolo Amarelo em solos arenosos do tipo Espodossolo. Os
padrões de reflexão mopstram claramente os domínios dos so-
los argilosos e dos solos arenosos, com e sem a presença dos
horizontes endurecidos. A prospecção dos solos co o GPR mos-
trou-se uma importante ferramenta na aquisição de inforrnações,
principalmente para a compreensão dos sistemas de transfonna-
ção pedalógica, onde feições mais marcantes, como o apareci-
mento das duripãs e fragipãs, são especialmente observadas ao
longo do perfil obtido pelo radar.
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