
SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA
NÚCLEO NORDESTE

AFnls Do
X SIMPóSIO DE GEOLOGIA

D0 HORDESTE
BOLETIM  No 18

FORTALEZAICEARAiBRASIL
2003



SOCIEDADE  BRASILEIRA DE GEOLOGIA -SBG

DIRETORIA EXECUTIVA (BIENIO 2003/2005)

PRESI DENTE:
VICE-PRESIDENTE:
DIRETOR-SECRETÁRIO:
DIRETOR-TESOUREIRO:
DIRETOR DE PUBLICAçÕES:
19 DIRETOR-SUPLENTE:
29 DIRETOF]-SUPLENTE:

NÚCLEOS  REGIONAIS

PRESIDENTE  DO  NÚCLEO  PARANÁ:

PRESIDENTE DO NÚCLEO SÂO PAULO:

PRESIDENTE  DO  NÚCLEO  MINAS GERAIS:

PRESIDENTE  DO  NÚCLEO  RIO  DE JANEIRO:

PRESIDENTE DO  NÚCLEO  BRASÍLIA:

PF}ESIDENTE  DO  NÚCLEO  BAHIA/SERGIPE:

PRESIDENTE DO  NÚCLEO  NORTE:

PRESIDENTE DO NÚCLEO CENTRO-OESTE:

PRESIDENTE  DO  NÚCLEO  RIO GRANDE DO SUL:

PRESIDENTE DO NÚCLEO NORDESTE:

Rômulo Machado ( rmachado@usD.br )
lgnez de Pinho Guimarães  ( ianez@nod.ufDe.br )
Antonio Misson Godoy ( maodov@rc.unesD.br )
Joel  Barbujiani Sígolo  ( ibsiaolo@usD.br )
Luciana Felício  Pereira ( lfDfelicio@hotmail.com )
Moacir José Buenano Macambira ( moamac@ufDa.br )
André Luiz Ferrari  ( mair[o:andre@iaeo.uff.br )

Jefferson de Lima Picanço
E-mail:  ieffDicanco@vahoo.com.br ou sba-or@aeoloaia.ufDr.br
Francisco de Assis Negri
E-mail:  neari@iaeoloaico.sD.aov.br ou sbansD@iDt.br
Homepage:  httó://Detro.rc.unesD.br/sbansD
Cristiane Catafieda
E-mail:ccastaneda@iac.ufma.br ou sbama@sba-ma.ora.br
Homepage:  http://www.sbg-mg.org.br/
Marco Aurélio Lemos Latgé
E-mail:  latae@seinDe.ri.aov.br ou sbg-r_ies@cprm.gov.br
Cristina Prando Bicho
E-mail:  cristina.bicho@r[dm.riotinto.com.br ou sba@unb.br
Homepage:  httD://www.unb.bMa/sbatindex.htm
Maisa Bastos Abram
E-mail:  maisa@sa.cDm.aov.br  ou sba-ba@cDaa.ufba.br
Homepage: www.aeocfties.com/sba  bahia
Nélio das Graças de Andrade da MaTta Rezende
E-mail:  nelio@cDm-be.aov.br ou sbano2@bol.com.br
MiHon  de Macêdo e Sih/a Júnior (AGETOP)
E-mail:  macedoaeoloaia@vahoo.com.br
Ruy Paulo  Philipp
E-mail:  ruv,DhiliDD@ufras.br
Francisco Pinheiro Lima Filho
E-mail:  Dinheiro@aeoloaia.ufrn.br

Presidente Executivo:
Vice -Presidente:
Secretaria Executiva:
Secretário:
Comissão Temática:

Comissão Editorial:

Comissão de Finanças:

Comissão Social:

Comissão Estudantil:

XX SIMPOSIO  DE GEOLOGIA DO  NORDESTE
FORTALEZA-CEARÁ   16 A 19  DE  NOVEIVIBRO  DE 2003

COMISSÂO ORGANIZADORA

Clóvis Vaz Parente -UFC
Tadeu Dote Sá -GEOCONSULT
MS Assessoria
José Celso Favali   GEOCONSULT
Antonio Maurílio Vasconcelos  (coord.)  -CPRM
Fernando Antonio da Costa Roberto -DNPM
José Antônio Beltrão Sabadia -UFC
José de Araújo Nogueira Neto -UFC
ltabaraci Nazareno Cavalcante -UFC
Reginaldo Lima Verde -Espaço Técnico
Afonso Rodrigues de Almeida (coord.)  -UFC
José Alberto  Ribeiro -CPFtM
José Vitorino de Souza -FUNCAP
Jader Parente Filho  (coord.)  -CPRM
Francisco Paula Pessoa de Andrade -ACEMI
Francisco Wilson  Holanda VÍdal - CETEM
Jaime Quintas dos Santos Colares -CPFiM
Roberto Cruz Parente -DNPM
Tadeu Dote Sá -GEOCONSULT
Maria Angélica Batista Lima
Tereza Falcão Oliveira Néri -UFC
Helane Bonas Queiroz (coord.)
Mary Lúcia da Silva Nogueira
Mickaelon Belchior Vasconcelos



SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA
NÚCLEO NORDESTE

ANAIS  DO
XX  SIMPóSIO  DE  GEOLOGIA

DO  HORDESTE

BOLETIIVI  NO  18

FORTALEZA-CEARÁ-BFIASIL
16 à 19 de novembro de 2003 `





APRESENTAÇÃ0

Estes anais registram as contribuições técnicas apresentadas no XX Simpósio

de Geologia do Nordeste - XX SGN distribuídas em sete sessões temáticas. A

expectativa de participação, para nossa satisfação, foi largamente ultrapassada

considerando que constam 164 trabalhos, desses 23 são artigos completos. Pode-

se observar, portanto, uma evolução quantitativa dos trabalhos técnico-científi-

cos em relação aos ú1timos Simpósios de Geologia do Nordeste.  Isso demonstra

não só um crescimento, mas também um amadurecimento da comunidade nas

áreas de Ciências e Tecnologia.

Os temas de interesse vêm paulatinamente ampliando-se e modificando-se
ao longo dos anos, amoldando-se a uma nova realidade voltada ao desenvolvi-

mento sustentável, o que pode ser comprovado através do crescente interesse pe-

1os setores da política ambiental, petró1eo e gás, mineral e recursos hídricos, sem

contudo esquecer àqueles que dão sustentação à geologia básica.

A COMISSÃO ORGANIZADORA
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SESSÃO TEMÁTICA - 1

TERRENOS ARQUEANOS E FAIXAS
MÓVEIS PROTEROZÓICAS





ESTUDOS GEOQUÍMICOS PRELIMINARES DO GNAISSE GRANÍTIC0 TAMBOATÁ - TER-
RENo Rlo cAplBARIBE - ESTADo DE pERNAnmuco

Accioly, A.C.A.  ;  MCReath,I. 2  ;  Sa]üos, E.J. , Guimarães,  I.P.3; T;orres, H.H.Fl;Santos, A.C. 3

A região estudada localiza-se na Zona da Mata de Pemambuco e encontra-se recortada em segmentos

por zonas de cisalhamento que se ramificam do Lineamento Pemambuco. De norte para sul, a saber: (1) A
Faixa Buenos Aires localiza-se entre as ZCT's Limoeiro e Urucuba e constitui o Complexo Buenos Aires
composto basicamente de rochas gnáissicas máficas, (2) 0 Bloco Carpina, delimitado pelas ZCT's Limoeiro
e Paudalho, é composto por migmatitos encaixantes dos Complexos Passira e Tracunhaem. 0 primeiro pos-
sui idade 1,7 Ga (U-Pb) e idade modelo Nd TDM=1,8 Ga com eNd levemente negativo. (3) A Faixa Feira
Nova, limitada pelas ZCT's Paudalho e Gloria do Goitá, é composta por rochas metavulcanossedimentares
do Complexo Vertentes contendo núcleos alongados de Muscovita-Biotita Gnaisses grani'ticos (MBG), hos-

pedeiros do Granito Gnáissico de Tamboatá (GGT); e (4) 0 Bloco São Lourenço, ao sul da ZCT Glória de
Goitá, constituído pelo Complexo Glória de Goitá e o Plutão Quatis. Através do método isocrônico Rb-Sr
obteve-se uma idade de 2.036 + 40 Ma, com Isr = 0,704 para gnaisses deste bloco. Os MBG são rochas
orientadas na direção NE-SW, bandadas, dobradas e associadas às ZCT's. Microscopicamente a rocha apre-
senta  composição  granodiori'tica,  com  importantes  frações  de  biotita,  muscovita,  granada,  anfibólio
(homblenda) e epidoto. 0 GGT ocorre como xenólito no MGB e apresenta estrutura orientada com foliação
desenhada por anfibó1io e rara biotita. Apresenta constituição quartzo-sieni`tica e bandamento com concen-
trações K-feldspáticas e faixas enriquecidas em aegirina. A riebeckita aparece associada ao piroxênio indi-
cando uma forte tendência peralcalina. 0 GGT apresenta Na-metasilica nomativa e os MBG concentrações
nomativas de con'ndon. 0 GGT possui Sr/Rb < 1. Os resultados anali'ticos dos MBG e GGT quando projetados
em diagramas discriminantes caem no campo de rochas graníticas sin-colisionais e de ambiente intraplaca,
respectivamente. Obteve-se idades convencionais Rb-Sr do MBG de 816,7 e 857,9 Ma sugerindo que estes
representam rochas mais antigas com rejuvenescimento Brasiliano ou granitóides colisionais de idade Cariris
Velhos. 0 GGT apresenta TDM= 1,141 Ga, com eNd positivo calculado para 800 Ma, esse fato é uma evidên-
cia do evento cariris velhos na Faixa Feira Nova podendo representar uma acresção crustal juvenil Esteniana,
com história geológica distinta dos blocos adjacentes.

Palavras-Chave
granitos, geoqui'mica, Terreno Rio Capibaribe, Faixa Feira Nova e Ciclo Cariris Velhos.

]  Serviço Geológico do Brasil -CPRM/SUREG-RE,  Pernaii.buco. accioly@re.cprm.gov.br;  helton@re.cprm.gov.br_
2  Universidade de São Paulo -IG-USP. ianmcr@ uspJ2r_
3  Universidade Federal de Pernambuco -UFPE-CTG. edilton@ufDe.br; alma"@ ufDe.br. ignez@zL_f pe.br
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CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DA REGIÃO DE CARAGUATAÍ,
DISTHTO DE JUSSIAPE, ESTADO DA BAHIA

] Ângela Brito Almeida, Felípe Machado de Araújo, Sálvio Henrique Scmtos Ribeíro, Fábio Rodamilaes Silva,
2 Flávio José Sampaio, Antônio Marcos Santos Pereira.

A área de estudo está localizada na Capada Diamantina, Estado da Bahia, compreendendo os municí-
pios de Abai'ra e Jussiape, com enfoque para o distrito de Caraguatai`. Este trabalho teve como objetivo a
elaboração de mapa geológico, na escala  1:30000.  Para tanto,  foram realizadas pesquisas bibliográficas;
fotointepretação 1itológica e estrutural e trabalhos detalhados de campo na área de estudo. Foram também
confeccionado o mapa no software ARCVIEW 3.2, tratamento de dados estruturais nos softwares STEREO
e diagrama de FRY, além da rede de Shimidt. A geologia da região é caracterizada por apresentar rochas
metamóficas,  de  idades  arqueanas,  e  rochas  metassedimentares  do  Mesoproterozóico.  As  rochas  do
embasamento são representadas por: (i) gnaisses, de composição granítica, com estrutura bandada e foliada
segundo direções N165 e N170 e mergulho subverticais e com lentes de anfibolitos e zonas milonitizadas,
apresenta granulometria faneri'tica e estrutura augen, com fenocristais de feldspatos; (ii) migmatitos, de com-
posição grani'tica, constitui`do de paleossoma, inalterado ou ligeiramente defomado, e leucossoma, compos-
to por minerais félsicos (gnaisse); e melanossoma, que apresentam foliação defomada desamonicamente e
com enxame de veios pegmatíticos e apli'ticos; (iii) xistos, composto predominantemente por sericita, quart-
zo, biotita e minerais metálicos, ocorrem nas zonas de cizalhamento,  apresentando blastos sigmoidais de

quartzos  orientados  segundo  a  direção  de foliação,  indicando  movimento  predominante  dextral.;  e  (iv)
granitóides, constitui'do de quartzo, feldspato, biotita e moscovita, com foliação incipiente N165°, coloração
acizentada e textura fanen'tica média. É muito comum a presença de veios e bolsões pegmatitos, de compo-
sição granítica preenchendo falhas e fraturas. Estes veios podem estar defomados, evidenciando esforços
durante a sua cristalização, e truncados, implicando em diferentes episódios de colocação. A cobertura é
representada pelas  rochas  metavulcanossedimentares  da Formação  Rio  dos  Remédios,  constitui'das  de
quartzitos  e piroclastos  de quartzos,  minerais  de ferro e  andaluzita,  com matriz fina,  fortemente foliada
segundo N350/subvertical e N020/subvertical; e pelas rochas metassedimentares da Fomação Ouricuri do
Ouro, composta predominantemente de quartzo, com coloração variando de rósea a amarelo-esbranqueçada,
em função da concentração de sericita, e que possuem estratificações cruzadas tabulares, tabulares tangenciais,
acanaladas  de grande porte,  estratificações plano-paralelas e marcas onduladas com cristas  assimétricas,
sendo muito comum a presença de veios de quartzos leitosos, preenchendo fraturas. Estas Formações inte-
grantes do Grupo Paraguaçú são o resultado da fase inicial da abertura do rifte do espinhaço, que ocorreu no
final do Paleoproterozóico, ao longo de falhas N-S e NW-SE. Sua tafrogênese é marcada pelo vulcanismo
Rio dos Remédios, datado em 1,75 Ga, seguida da deposição de 5.000m de sedimentos continentais e mari-
nhos rasos, que no seu conjunto compõem o Supergrupo Espinhaço. Como a taxa de estiramento da crosta
foi pequena, ocorreu primeiro a deposição dos sedimentos tem'genos e sucessivamente houve os derrames
rioli'ticos. Estas intercalações de sedimentos tem'genos e deiTames vulcânicos é a caracten'stica básica da
Fomação Rio dos Remédios. Cessado a atividade vulcânica, inicia-se a deposição em ambientes continen-
tais (fácies fluvial e eó1ica) e transicionais (fácies plani'cies de marés e deltas) interdigitados, integrantes das
unidades superiores do Grupo Paraguaçú.

Palavras chaves
metamorfismo, Supergrupo Espinhaço, Embasamento Cristalino.

]  Estudante de Graduação em Geologia, Universidade Federal da Bahia.
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QUIMIOESTRATIGRAFIA PRELIMINAR EM ROCHAS CARBONÁTICAS NA FOLIIA
CARAUARU NO DOMÍNIO TRANVERSAL DA BORBOREMA-NORDESTEmR.

Barreto, M.C. A] , Ferreira, V. P2  e Sia|, A.N.2.

Calcários e rochas carbonáticas podem ser datadas com sucesso por métodos isotópicos, como Sr86/
Sr87, 0]8 e C]3, pemitindo reconstituir freítds de variação isotópica através do tempo geológico como respos-
tas excelentes principalmente para carbonatos (Kawasita cf czZ. 2001). Este comportamento oscilante se deve
ao reequilibrio isotópico gerado pelos processos de diagênese e/ou eventos metamórficos que influencia nos
valores primários de carbono e oxigênio. No Pré-cambriano podem ser avaliadas principalmente por C e 0
(dc]3 e doí8) que junto a quimioestratigrafia e a paleontologia constituem-se ferramentas para inferir com
precisão um diagnóstico da caracterização das seqüências de carbonatos deste pen'odo, confome Hoffman ef
cz/.  (1998), Kha cf czJ.  (1999) e Sial cf czZ.  (2000).   As curvas de variação secular de õC]3 mostram diferentes
estágios na composição de C]3 da água dos oceanos primitivos. Fato este também observado nas fomas
apresentadas para o carbono contido em conchas de sedimentos como orgânica (-20 a -30%opDB) e/ou carbo-
nato (24,3±6,6%opDB) onde no Fanerozóico os valores encontrados sã0 25 a 2697oopDB. Isto se deve a diferentes
composições isotópicas em ambas espécies de carbono e ao fracionamento cinético ocorrido no início da
evolução. As lentes de mámores objeto deste estudo localizam-se na parte oriental do Domínio Transversal
da Provi'ncia Borborema, nos Terreno Rio Capibaribe, folhas Surubim e Caruaru, que engloba complexos de
idade Proterozóica, caracterizados como faixas metassedimentares e Neo/Mesoproterozóicas.

As lentes de calcários são de dois tipos com predominância de calcita, dolomita, diopsídio, plagioclásio,
anfibólio, grafita, mica e feldspato, com composição qui`mica de 51, 08%Cao,1,45% Mgo e 1,46%Si02em

peso inserindo-os em terrenos metamórficos de médio a alto grau.  Os resultados analíticos mostram ãC]3
variando de -10.58%opDB a  14,899ÍoopDB, influenciando na variação secular de ãC]3 com implicações nos pro-
cessos metamórficos de forma regional e global. Os valores em tomo de -10,58%opDB se devem provavelmen-
te a influência da grafita no mámore, indicando ser originária da matéria orgânica a qual é preferencialmente
removida durante o metamorfismo destas rochas podendo persistir algum material orgânico. 0 fracionamento
pós-deposicional, também é responsável pela alteração  ãC]3orgânico   cujos valores fortemente negativos
refletem o efeito da acumulação de carbonatos derivados da mobilização de compostos orgânicos primitivos

:ov:;:J:àsddeeã:1.5:onoãD.Bn::ad::::oPso:CáaÍ1;freerse::iàç::iâ::í::::mn:sd:o4n%::1;tDUBi:t-e2,í;o.ç:rBg:rui:g::eâ::tn;aâã:
297oopDBa3,797oopDBcaracterizaforteanomaliapositivacomvaloresacimade2,7%opDB,podendosercomparada
aos valores encontrados na passagem do Meso-Neoproterozoico  (1,035 a 1,03Ga) segundo Bartley,J. ¬f c}Z.

(2001).

REFEEENCES
Bartley, J. ef czJ.   2001. Prec. Res.111:  165-202
Hoffman, P ef czJ.  1998.   GSA Today 8 (5):  1-10
Kah, L. ef oZ.1999. Can. J. E. Sci. 36:313-332
Sial, A.N. Gf czZ 2000. Ann. Acad. Bras. Cien. 72 (4):  539-558
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CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MATO E MORRO
DAS ROLAS, DISTRIT0 DE AROEIRAS, COREAÚ-CE.

Antonio Sànz.io ávíla Cavalcante, Hel,a,ne Bonas Queiroz, Mary Lucia da Sílva Nogueira, Mickaelon
Bel,clúor Vasconcelos, Ronal,do Caval,cc[nte Freire, Thiago Vii,eira Moreira ]

Afonso Rodrigues de ALlmeída2

A porção noroeste do estado do Ceará é uma região que desperta bastante interesse geológico, pois,
segundo alguns autores, corTesponde a um dom'nio orogênico que engloba uma grande variedade litológica
com idades e origens distintas numa mesma unidade geotectônica. Este trabalho apresenta um mapeamento
geológico de detalhe na escala de 1 : 10.000 em uma área de 16 Km2, localizada nas imediações do Distrito de
Aroeiras, no Município de Coreaú -CE, tendo como objetivo principal observar as relações de contato entre
os corpos i'gneos existentes e as rochas encaixantes, contribuindo para o conhecimento geológico da região.
0 Domi'nio Médio Coreáu (DMC) abrange toda a área do Estado, ao norte do lineamento Sobral-Pedro 11,
sendo composto pelo Complexo de Granja e as  Seqüências  Supracrustais do Grupo Martinópole, Grupo
Ubajara, Corpos Granitóides, Grupo Jail)aras sotopostos aos sedimentos da Fomação Serra Grande. A área
trabalhada está inserida no âmbito do Gi-upo Ubajara e está constitui'da de arenitos da Formação Coreaú e por
enxames de diques pertencentes à Sui'te Aroeiras da Formação Parapui',. A Sui'te Aroeiras inclui enxames de
diques lineares, orientados na direção preferencial de N80°E, que se concentram principalmente no distrito
de Aroeiras, ao longo da rodovia Aprazi'vel-Coreaú. Caracterizam-se por uma associação de rochas magmáticas
subvulcânicas que inclui: quartzo-diorito, riolito e microgranito, riodacito, basalto e dacito, intrudidos nos
arenitos da Fomação Coreaú. Estes arenitos apresentam granulometria fina a média, boa seleção, coloração
creme a cinza claro e, em alguns afloramentos, podem-se observar estratificações plano paralelas com dire-
ção NW-SE e mergulhos variando de 30° a 70° para NE. Encontram-se ainda, associadas aos arenitos, pe-
quenas concentrações de cherts tumalini'feros, evidenciando um ambiente deposicional marinho. Dobras
norinais abertas com eixo orientado na direção NNW-NNE, com caimento para sul e para norte, e fraturas
fechadas que ocorrem tanto nos arenitos como nas intrusivas, orientadas segundo duas direções principais,
N60°E e N75°W. Estas estruturas estão representadas somente nos arenitos, estando possivelmente relacio-
nadas com o basculamento diferenciado do pacote rochoso durante os eventos defomacionais. Os diques da
Suíte Aroeiras prenchem fraturas extensionais nos arenitos da Formação Coreaú, caracterizando uma época
de emplacement dessas rochas intrusivas, associada a uma dinâmica destral da Zona de Cisalhamento Sobral
-Pedro 11.

] Graduandos do Departamento de Geologia -UFC; 2 -Professor do Departame"to de Geología-UFC.

6 TERRENOS ARQUEANOS E FAIXAS MOVEIS PROTEROZÓICAS



0 GRUPO NOVO ORIENTE NO EXTREMO OESTE DO ESTADO DO CEARÁ, DOMÍNIO
SETENTRIONAL DA PROVÍNCIA BORBOREMA

]  José C. Cavalcante &2 Iaporira P. Gomes

Palavras-chave
Grupo Novo Oriente; Litologia; Província Borborema, Estado do Ceará.

Neste  trabalho  são  exibidos  novos  dados  à  litologia  do  Grupo  Novo  Oriente,  associação
metavulcanossedimentar situada no extremo oeste do Estado do Ceará, já às cercanias do Estado do Piauí,
abarcando amplos tratos do munici'pio homônimo. Desde 1985, o primeiro autor vem tratando, rotineiramen-
te, esse contexto metamórfico no s'Zczí#s' de grupo, com prováveis correlações evolutivas com o Grupo Orós,
numa paridade nacional do tipo Espinhaço-Natividade-Orós-Novo Oriente.

A unidade encontra-se parcialmente recoberta, em discordância angular, pelos sedimentos silurianos
da Bacia Pamaiba  e  pelos  clásticos  de  antigos  espraiamentos  colúvio-aluviais  (terraços,  etc)  neogeno-

quatemários e de drenagens atuais (aluviões quatemários). Com assentamento nos dados históricos e atuais,
o mesmo ficou caracterizado em temos de:

FORMAÇÃO BONSUCESSO Com localidade-tipo no acidente geográfico que lhe empresta o nome,
inclui "seções de reconhecimento" entre a vila São Francisco-01ho d'Agua Grande, Palestina-Santo Antô-
nio e Lagoa dos Neriz-Bonsucesso. Mostra contatos tectônicos com granitóides neproterozóicos (associados
ou não  a litotipos do Complexo Ceará) e gradacionais  com os metassedimentos  da Fomação Caraúbas.
Litologicamente,  dominam  os  quartzitos,  em grande parte bastante  silicificados  e/ou  recristalizados,  de

granulação variável ,   com presença subordinada de mucovita, biotita e opacos (localmente, sillimanita ou
cordierita ?). Encerram litofáceis  ricos em micáceos e outras onde a tumalina é um acessório importante.

FORMAÇÃO CARAÚBAS Com seção-tipo entre Tatajuba, Novo Oriente e Sariema, exibe contatos
gradacionais com a Fomação Bonsucesso, numa altemância entre bancos de micaxistos   e quartzitos de
acamamento médio a grosso. Em relação aos granitóides neoproterozóicos ou a uma associação destes com
rochas do Complexo Ceará, os contatos são, nomalmente, tectônicos.

Representa uma associação de micaxistos, de granulação fina a média (por vezes com porfiroblastos
de granada ± estaurolita ± cianita, além de nódulos elipse-sigmoidais de micáceos -alteração de andalusita
?) e com taxas variáveis de quarto e feldspatos, chegando a camadas de quartzitos (subordinados), feldspáticos
ou não, em ni'veis distintos de silicificação/recristalização, por vezes bem laminados (zona de cisalhamento).
Comumente, refletem enérgicos processos de transposição estrutural ou milonitização, com superfl'cies S3
lineadas por traços de estiramento mineral e de interseção.

Parte  desta  unidade  é  marcada por  iima  maior  heterogeneidade  litológica,  caracterizada  por:  -
metassedimentos que denunciam incorporação de detritos areno-quartzosos ou areno-quartzo-feldspáticos

grossos (por vezes pequenos seixos) aos depósitos argilo-silticos ou argilo-arenosos; -metassedimentos com
protólitos mais aluminosos (micaxistos a granada ± estaurolita ±sillimanita ± cianita) sotopostos (em contato
com  ou  próximos  a)  a  rochas  máficas  (metabasaltos  e  metatufos  básicos)  e  metaultramáficas  (xistos
magnesianos);  -  sobreposição  de  um  Zre7td de    metadolomitos  (parcialmente  calcíferos)  e  de  rochas
calcissilióáticas com magnesita (onde analisadas). É provável a existência de litotipos fem'feros.

Como  litotipos  subordinados  e  de  provável  derivação  i'gnea  ácida,  ocorrem estreitas  camadas  de
muscovita-biotita gnaisse de granulação fina e metamorfito noduloso quartzo-feldspático.

Agradecemos a geó1ogo Paulo F. M. Torres (CPRM-REFO) pelo acompanhamento nas atividades de
campo (dez/2000).
].2 CPRM -Serviço Geológico do Brasil, Fortaleza.
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NOVOS INFORMES  DE GEOCRONOLOGIA Sm-Nd e Pb-Pb PARA 0 BLOCO ACARAU
(W DO SUBDOMÍNIO CEARÁ CENTRAL)

J. C. Cc[valcc[níe] ; C. A. V.  Moura2;  J. A. Nogueira Neto3

Palavras-chave
Geocronologia Sm-Nd e Pb-Pb; Bloco Acaraú; Subdomínio Ceará Central; Grupo Novo Oriente; Com-

plexo Ceará; Granitóides neoproterozóicos.

0 Bloco Acaraú, como unidade estrutural dos tratos extremo-ocidentais do Domi'nio Setentrional da
Provi'ncia Borborema, perfaz importante segmento da arquitetura proterozóica do estado do Ceará. Seu dese-
nho, na história evolutiva do orógeno brasilian/pan-africano no Nordeste brasileiro, é entendido e populari-
zado, atualmente, como parte integrante de  um complexo litoestrutural do tipo arco magmático continental
e de  bacias de bczck e/ojiecz7ic (s'z.c) (interpretação ainda sem sólido amparo nos dados de campo e, mesmo, na
cronologia radiométrica  das supracrustais).

A área focalizada encontra-se representada por   rochas do Grupo Novo Oriente (Paleoproterozóico
Superior ?) e do Complexo Ceará (Paleoproterozóico ?; em segmento crustal com importante participação de

granitóides  neoproterozóicos,  geralmente  de  estrutura  gnáissica  e,  parcialmente,  com  configuração
estratigráfica similar a do Complexo Tamboril-Santa Quitéria). Para a primeira unidade, um exemplar de
ortoanfibolito laminado (UTM = 0306819/9355356), da seção inferior da Formação Caraúbas (Cavalcante
& Gomes, neste simpósio), foi responsável por uma idade TDM =  1533 Ma (ÍNd(0) = -10,73; ÍNd(1800) =
6,98). Este valor é próximo aos de micaxisto da porção ocidental do Grupo Orós a3stateriano) e de alguns
granitóides/ortognaisses neoproterozóicos do Complexo Tamboril-Santa Quitéria. Da segunda unidade, uma
amostra de anfibolito (UTM = 0301858/9380437), emjazimento lenticular relacionado à uma seção granito-

gnáissico-migmati'tica,mostrouumaTDM=2725Ma(ÊNd(0)=-16,77;ÍNd(2100)=5,35).Figuraestaque,na
geologia  cearense,  só  encontra  similar  nos  czz£gé777gnaisses  estaterianos  do  Subdomío  Jaguaribano  e  nos
ortognaisses arqueanos dos complexos Cruzeta e Granjeiro, sendo bem maior do que aquelas obtidas para
metabásicas das regiões Quixadá-Quixeramobim-Madalena e Cruzeta-Independência (máx. TDM = 2574 Ma,
em anfibolito).

Pelo método Pb-Pb  (evaporação;  zircões),  foram processados  quatro  (4)  exemplares,  sendo um de
granito porfin'tico, parcialmente gnaissificado e francamente intrusivo em rochas do Grupo Novo Oriente;  e,
os demais,  a sÃ¬cZ5'/diques de augengnaisses encaixados em   litotipos do Complexo Ceará . Os resultados
relacionam idades minimas de cristalização francamente neoproterozóicas, sendo, respectivamente, de 639
± 4 Ma (UTM = 0,309847 / 9367187), 643 ±  10 Ma (UTM = 0300913 / 9350921)   657 ± 4 Ma   (UTM =
318903 / 9359335) e 620 ± 9 Ma (UTM = 0311461 / 9368075).

Estas últimas figuras cronorradiométricas, em conjunto com as da literatura geológica da região, subli-
nham um cenário de intenso e extensivo magmatismo granitóide neoproterozóico  no Subdomi'nio (Terrenos)
Ceará  Central  (tratos  centro-nordeste  e  ocidentais).  As  mesmas  apontam para processos  sinorogênicos
brasiliano/pan-africano acontecidos entre ccz. 650 Ma e ccz. 620 Ma. Por seu tumo,   as duas determinações
Sm-Nd  (TDM,  RT)  carregam  atributos  insuficientes  até  para  fustigar-se  um  redesenho  da  estratigrafia
paleoproterozóica (?) do Grupo Novo Oriente vGr§z4s Complexo Ceará (supracrustais), em temos de bacias
de arco magmático neoproterozóico, como pensados por alguns pesquisadores alienígenas e nacionais.

L CPRM-Serviço Geológico do Brasíl` Resídência de Fortaleza (jccavalcante] 3@bol.coin.brL
2  UFpa-I.aboratório de Geologia lsotópíca, Belém; 3 DEGEO-UFC, Fortalez;a.
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0 PROCESSO DE MIGMATIZAÇÃO EM AUGEN GNAISSES MESOPROTEROZOICOS
COMO RESPONSÁVEL DA PARTICIPAÇÃO CRUSTAL NA COMPOSIÇÃO DOS PLÚTONS

GRANITÓIDES BRASILIANOS N0 TERREN0 RI0 CAPIBARIBE, PROVÍNCIA
BORBOREMA.

Jecm Michel Legrand(legrand@ ccet.ufrn.br)] , Jazjel Martins Sá(jaz.iel@ ccet.ufrn.br)]

Os augen gnaisses de Taquaritinga ocupam uma área de cerca de 400 km2 e estão situados no Terreno
Rio Capibaribe da Zona Transversal da Provi'ncia Borborema. São de composição sienogranítica apresentan-
do fenocristais de microclina estirados dentro de uma matriz de quartzo, oligoclásio, hastingsita e biotita,
exibindo  uma foliação  tectônica subhorizontal  proeminente em todo  o  corpo,  tendo  a idade de  1,52  Ga
interpretada como a época de cristalização (Sá É7f czJ., 2002). Nas proximidades da cidade de Taquaritinga,
chama a atenção o desenvolvimento de um processo de migmatização que foma um bandamento marcado
pela altemância de bandas centimétricas com anfibó1io e biotita e bandas leucocráticas composta de inicroclina,
granada e alguns cristais de anfibólio. Este processo de inigmatização está associado à tectônica subhorizontal,
fomecendo a desestabilização da biotita os elementos necessários ao eutético granítico, pela desestabilização
de biotita + quartzo para formar microclina(FK)  +  almandina + magnetita +  água.  A equação mostrada
exemplificaestareação:2KG]eo,8Mgo,2)2,5A12Si2,50[o(OH)2+4Si02+1/602+2H+=2KAIsi308+Fe3A12Si30]2
+ 1/3 Fe304 + 3 H20 + MgH.

Junto com o plagioclásio e quartzo da rocha original, o KF produz o líquido anatético e, como será
demonstrado, a granada tipicamente almandina não retém o MgH, que deixa o sistema. 0 geotemômetro
plagioclásio-anfibó1io nos fomece uma temperatura de 650-700°C, que é compati'vel com a fusão parcial em
condição de saturação em água.

Quimicamente o corpo de augen gnaisse é bastante homogêneo em toda a região, com as análises
qui'micas não mostrando diferenças significativas. Nota-se contudo que os teores de Mg são baixíssimos e
variáveis, e o K20 varia um pouco dependendo das proporções relativas de fenocristais.

Por outro lado, estas rochas migmatizadas apresentam entre elas variações de teores de K20, A1203,
Mgo e PF mais significativos. Essas variações devem traduzir as proporções relativas neossoma/paleossoma
nas  diferentes  amostras,  indicando  um  sistema  aberto  para  o  processo  de  migmatização.  Aplicando  a
metodologia dé Grant para avaiiar as mobiiizações de eiementos químicos durante o desenvolvimento da
migmatização, foi evidenciado que o Cao, Ti02, Fe203, P205 e Mno são praticamente imóveis durante este
processo, indicando contudo uma perda de massa de 13%, denotada pela posição abaixo do reta lsocon do
K20, Na20, A1203, Si02 e PF, sendo estes exatamente os constituintes do eutético grani'tico. Esta diminuição
da PF confima que o desenvolvimento do processo de inigmatização está associado à desestabilização da
biotita ferrosa do augen gnaisse, se transformando em granada almandina, ausente na rocha não migmatizada.
Devemos entender que uma parte do material oriundo da fusão anatética em sistema fechado (além de H20
nada foi introduzido) escapa do sistema para se intrudir em ambiente de mais baixa pressão pelo processo de
"filter pressing". 0 magma deixando o sistema carreia também a água, a qual abaixa o ponte de fusão do

eutético. A aplicação do diagrama de Nesbitt confima as observações precedentes, corroborando também
que as granadas neoformadas não conseguem segurar o pouco Mg das biotitas.

Sendo os planos sub-horizontais S2 e os planos S3 subverticais pertencentes ao mesmo evento orogenético
Brasiliano, este material da fusão produzido durante o evento S2/M2, responsável pela migmatização, escapa-
ria para os planos subverticais que são também os condutos das subidas do material que produziu todo o
magmatismo neoproterozóico, sendo aqui demonstrado uma contribuição crustal importante para a forma-
ção dos granitos brasilianos através da fusão destes augen gnaisses mesoproterozóicos.

Palavras-chave: Migmatização, augen gnaisses, granitos brasilianos.

] Departameitio de Geologia da U FRN
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UM CASo DE SuTURAMENTo pLUTÔNICo NA pRovÍNCIA BORBOREMA: o Col\m]LE-
XO GRANÍTICO ESPERANÇA, ESTADO DA PARAÍBA

Maria Angélica Sampaio] , Ignez de Pinho Guímarães2, Edilton José dos Santos3
e  Luis Christian De Montreuil Carmona4

Palavras-chave: Granitóides Neoproterozóicos, Provi`ncia Borborema, Suturamento Plutônico.

"    Dados  isotópicos,  geocronológicos  e  geofi'sicos  sugerem  que  a  Província  Borborema  está

compartimentada em terrenos tectono-estratigráficos distintos5 e estes agrupados em subprovíncias6. Dentre
os mecanismos de amalgamação de terrenos referidos na literatura (superposição de seqüências, vinculação
de procedência,  soldagem metamórfica e suturamento plutônico),  suspeita-se que suturamento plutônico
esteve envolvido em alguns limites de terrenos propostos para a Provi'ncia Borborema6, embora soldagem
metamórfica tenha sido o mecanismo predominante.

0 Complexo Grani'tico Esperança (PB) situa-se no contato entre as Subprovi'ncias da Zona Transversal
e Rio Grande do Norte, separadas pelo Lineamento Patos. Evidências geofi'sicas3 e geocronológicas2 suge-
rem que o Lineamento Patos constitui um limite de primeira ordem, separando placas litosféricas distintas.

Arque%agreanaltsóJ|dàsoaLinnoerat:ednotoLàna:::|edn:âe:ako:d:ig:sf::kde::àsr.¥:odzeá:csasT2?MopcaàeÍSi:É:roGzróalncí::c:
Esperança (constitui`do pelos P1útons Remi'gio,  Areial, Puxinanã,  Serrote da Cobra e Pocinhos)  possui  as
duas assinaturas isotópicas: o Plúton Areial (adjacente à Subprovi'ncia Rio Grande do Norte) possui assina-
tura isotópica TDM Paleoproterozóica4, enquanto os Plútons Puxinanã4, Pocinhos] e Serrote da Cobra] (encai-
xados em ortognaisses Cariris Velhos dentro da Subprovíncia da Zona Transversal), registram assinaturas
isotóPicas TDM Mesoproterozóicas.

Estes dados são sugestivos de que o Complexo Grani`tico Esperança possivelmente está suturando o
limite entre as Subprovi'ncias do Rio Grande do Norte e da Zona Transversal.

Referências Bibliográficas :
1. Archanjo, C.J. & Fetter, A..H. 2003. Syn-tectonic granite emplacement in an early Neoproterozoic Crust

(Esperança Pluton, NE Brazil): results from AMS and isotopic (U-Pb, Sm-Nd) data. In: IV South American
Symposium on lsotope Geology, Salvador, Bahia.V.1: 145-146.

2. Brito Neves, 8.8., Campos Neto, M.C., Van Schmus, W.R., Santos, E.J. 2001. 0 sistema "Pajeú-Parail)a"
e o "Maciço" São José do Campestre no leste da Borborema. jlcvz.sZcz Brczsz.Jez.7icz dc G¬ocz.é73cz.czs, v. 31,n. 2:
173-184.

3.  0liveira,  R.G.  &  Santos,  E.J.,  1993.  Seção  geológica-geofísica e  inferências  geotectônicas  na porção
centro-sul da Província Borborema. In: Congresso lntemacional da Sociedade Brasileira de Geofísica, 3.
Res. Expa,nd.,1..643-]4] .

4. Sampaio, M.A.F.; Guimarães, I.P. ; Almeida, C.N. & Camona, L.C. de M. 2003. Rb-Sr and Sm-Nd isotope
geocheristry of granitoids from Esperança Granitic Complex, Parail)a State, B orborema Province, Northeast
Brazil. In: IV South American Symposium on lsotope Geology, Salvador, Bahia.V.2: 669-672.

5. Santos, E.J.  1996. Ensaio preliminar sobre terrenos e tectônica acrescionária na Provi'ncia Borborema. In:
Congresso Brasileiro de Geologia, 39, Salvador,1996. A7tczz.s' ..., Salvador,SBG/Núcleo Bahia-Sergipe, 6:47-
50.

6. Santos, E.J. 2001. Soldagem metamórfica, suturamento plutônico e outros mecanismos de amalgamação
de terrenos na Província Borborema. VIII Simpósio Nacional de Estudos Tectônicos-SNET, Recife-PE.
A7tczz.s',  p.107-110.
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o conffLEXo ]ARAMATAIA No cONTEXTo Do SISTEMA sERGIPANo

Sí1wa Filho, M. A. ]  ; Accioly, A. C. A.] ; Torres, H.  H. F.] ; Araujo, R.V.]

RESUMO
Esse trabalho trata do Complexo Jaramataia, integrante do Sistema Sergipano, que ocorre nos Estados

de  Alagoas  e  Sergipe.  A  sequência metavulcanossedimentar do  Complexo  foi  desmembrada do  Grupo
Macururé  e  sofreu  várias  modificações  em  sua  nomenclatura  com  interpretações  diversas  sobre  seu

posicionamento estratigráfico e ambiente deposicional, estabelecendo-se controvérsias sobre estas questões.
Discute-se  a evolução dos conceitos e resgata-se o temo original com que foi cognominada em sua área
tipo, ao tempo em que os litótipos que a integram são descritos. Anidrita nas rochas calcissilicáticas é indicativa
da deposição de evaporitos enquanto os anfibolitos foram classificados qui'riica-mineralogicamente para a
discriminação do ambiente geotectônico. As co7io7tczs neles identificadas caracterizam reações metamórficas
incompletas e guardam as assembléias de transição entre as fácies granuli'tica e anfibolítica a que a sequência
foi submetida. Aná1ises isotópicas de carbono e oxigênio permitiram determinar o intervalo de tempo em

que o Complexo Jaramataia foi depositado, fixado no Mesoproterozóico.

Palavras Chave
Provi'ncia  Borborema;  geotectônica;  anfibolitos;  petrografia;  litoquímica;  coronas  metamórficas;

isótopos.

Abstract
This work deals with the Jaramataia Complex, which integrates the Sergipano System, occuring in the

States of Alagoas and Sergipe. The metavolcanosedimentary sequence of this complex was separated from
the Macururé  Group  and  suffered  several  modifications  in  its  nomenclature,  with  many  interpretations
concemig its stratigraphic positioning and depositional ambience, establishing controversies on these subjects.
Therefore, it is here discussed the evolution of the concepts, and the original tem is rescued, the way it was
nominated in the type area, at the time that the integrating litotypes are also here described. The presence of
anhydrite in the calcsilicate rocks is  an indication of evaporites deposition,  while the amphibolites  were
chemicaly-mineralogicaly classified, in order to discriminating the geotectonic environment. The coronas
here identified characterize incomplete metamorphic reactions, and they keep the transition assemblies between
the granulitic and amphibolitic facies to whom the sequence was submitted.  Carbon and oxygen isotopic
analyses allowed to determine the interval of time in which the Jaramataia Complex was deposited, considered
as Mesoproterozoic.

2  CPRM -Servíço Geológico do Brasi,l -SUREG-RE. Aw Sul 2291. Afogados. Recife-PE. masf@re.cprm.gov.br.
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ASPECTOS GEOLÓGICOS DA REGIÃO DE JACOBINA E ADJACÊNCIAS

Fábio Rodamilan,s Sil:va ] ;  Luís Fernando C. C. de Souza ] ; Rangerangel T. C Costa ] ,. Atail,son Sacramento J ;
Telésforo Mc[rques 2 .

Resumo
A área em estudo  localiza-se porção norte  do  Cráton  do  São  Francisco,  envolvendo  a unidade do

embasamento e suas coberturas, entre as cidades de Capim Grosso e o distrito de Lajes do Batata pertencente
ao munici'pio de Jacobina, perfazendo um total de aproximadamente 94 km, de extensão. Estruturalmente
apresenta direção geral N-S, estando limitada a leste com o Bloco de Serrinha de idade 3o3 Ga, onde se situa
o "Greenstone Belt" do Rio ltapicuru  e a oeste com  as coberturas do Grupo Una de idade de 700 Ma.

0 estudo dos afloramentos no perfil contou, parcial ou totalmente, com as representações das unidades
geotectônicas denominadas Bloco Mairi', Faixas Moveis Salvador Curaçá e Bacia de Jacobina/Itapicuru,
alem das Coberturas do Proterozóico Médio (Grupo Chapada Diamantina) Proterozóico Superior (Grupo
Una) e Fanerozóico (Fomação Capim Grosso).

0 Bloco Mairí é composto por rochas do tipo TTG(s)  migmatizadas e gnaissificadas , contendo relÍ-
quias de rochas mafica-ultramaficas, estando freqüentemente evidenciadas por massas trodjemiticas e graníticas
potássicas, contendo corpos estreitos de anfibolitos em certos locais.

0 Cinturão Salvador-Curaçá é uma associação de ortognaisses intemadiários a félsicos de composi-
ção  cá1cio-alcalina;  migmatizados,  para gnaisses  metamorfisados  na faceis  granulito  alem de  seqüências
supracrustais do tipo calcissilicaticas, diopsiditos, mármores e fomações fem'feras. Apresentando em certas
regiões corpos máfico-ultramáficos, associados, conhecidos como Complexo São José do Jacuípe, enquanto
que as rochas supracrustais podem ser relacionadas ao Complexo lpirá.

0 Grupo Chapada Diamantina é constitui'do de três unidades. A Unidade Basal, conhecida como For-
mação Tombador, é composta de arenitos bem selecionados com estratificação de grande porte e lentes de
conglomerados oligomi'ticos,  com clastos  arredondados e medindo até cinco centímetros de diâmetro.  A
poção arenosa representa sedimentos fluviais que foram retraba]hados pelo  vento,  enquanto  as  lentes de
conglomerados são típicas de ambiente fluvial. Sobreposto a essa unidade, observou-se um pacote de rochas
representadas essencialmente por intercalações de argilitos e siltitos avemelhados que podem ter sido for-
mados em ambiente de platafoma rasa. E importante ressaltar um ni'tido contato transicional, entre as forma-
ções conhecidas como Caboclo e Tombador. A unidade de topo do Grupo Chapada Diamantina qomação
Morro do Chapéu), embora não aflore no perfil estudado, foi mapeada por diversos autores como uma se-
qüência dominantemente arenosa, algo conglomeratica, com estratificações cruzadas, acanaladas represen-
tando um ambiente fluvial.

0 Grupo Una é caracterizado por duas associações litológicas distintas. A unidade basal é constitui'da
predominantemente de diamictitos, apresentando seixos e fragmentos de diversos tipos de rochas (gnaisses,
granitos, pegmatitos, rochas básicas, xistos, quartzitos verdes e brancos) e tamanhos variados, imersa em
uma matriz argilo-arenosa.  As  c`aracten'sticas  geológicas e  geocronológicas  dessa formação  denominada
Bebedouro, a coloca num provável ambiente glacial. A outra unidade do Grupo Una é essencialmente quími-
ca, sendo constitui'da de carbonatos de vários tipos/fácies. No perfil estudado foi analisado um fácies basal
representado por carbonatos laminais, avemelhados e ferruginosos seguido de uma seqüência de carbonatos
cinza intercalados com material argiloso. Todo conjunto apresenta-se praticamente sem defomação.

A Cobertura Fanerozóica (Formação Capim Grosso)  na área estudada está representada por uma se-
qüência dominantemente arenosa grosseira a conglomerada, friável com estratificação visi'vel, ocupa grande
extensão lateral e apresenta-se em forina de leques aluviais.

0 estudo realizado pemitiu que os participantes do trabalho, obtivessem infomações relevantes sobre
a geologia da Bahia , especialmente do norte do Cráton São Francisco.

] - Estudante de Graduação em Geologia
2 -Professor Adjuitio do lnstituto de Geociências.
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QUADRO COMPARATIVO ENTRE OS OROGENOS COLISIONAIS
PALEOPROTEROZÓICOS DO RIO ITAPICURU (BRASIL) E DO SUPERGRUPO

BIRRIMIANO (ÁFRICA): EVIDÊNCIAS DA COLAGEM DOS BLOCOS CRATÔNICOS DO
SÃO FRANCISCO E DO OESTE DA ÁFRICA DURANTE A OROGÊNESE

TRANSAMAZÔNICAfflBURNEANA

Maria da Gl,ória da Silwa

As  evidências  litoestratigráficas,  geocronológicas,  estruturais e metamórficas,  obtidas  em diversos
orógenos colisionais paleoproterozóicos (2.1-1.8 Ga), são indicativas de que vários blocos cratônicos, hoje

geograficamente dispersos, estiveram colados nesse pen'odo.
De acordo com a arquitetura proposta para esse supercontinente paleoprote,rozóico (denominado de

Columbia), o craton do São Francisco (CSF) esteve colado ao craton do oeste da Africa (WAC), através de
cinturões colisionais gerados pela orogênese Transamazônica/Ebumeana.

Muito embora o Columbia seja, ainda, motivo de controvérsia, as evidências favoráveis à sua existên-
cia são cada vez mais consistentes.   Na América do Sul, por exemplo, o número cada vez maior de dados

:l:offgee|:g::¥cCooÍ,clisnottuórpõi:so:r:f:-occor::::íogslcnoasáefT.cciTbu:ã:rseceoslsl:l;o.nraói:;àeoT,::=àttirda:s:u.et:eff:àtâbg:1aençi:o=
gnec7ts'fo77e paleoproterozóico do Rio ltapicuru (GBRI), no CSF, cujos dados litoestratigráficos, petrológicos,
tectonotemais, isotópicos e metalogenéticos exibem um elevado grau de correlação com aqueles obtidos
nos terrenos paleoproterozóicos do Supergrupo Birrimiano (WAC).  Tamanha similaridade, dá total suporte
a proposta  de Rogers  &  Santosh  (2002)  e  de Zhao  cZ czZ  (  2002),  os  quais  colocam,  na configuração  do
Columbia, esses dois blocos cratônicos como parte de um todo:

(i)       Presença de vulcânicas máficas tolei'ticas de fundo oceânico (fase extensional) datadas em 2.2
Ga, com sills gabróicos, co-genéticos, subordinados;

(ii)     Magmatismo cá1cio-alcalino, representado por granitóides, subvulcânicas e vulcânicas (lavas e
piroclásticas andesíticas a riodacíticas), datadas em 2.1 Ga, correspondentes à fase de subducção;

(iii)    Metassedimentos do tipo#y£cÃ (conglomerados, arenitos e folhelhos) vulcano-derivados;
(iv)     Intrusões de granitóides tipo 1, calcio-alcalinos, sin-(2.1) a tardi-(2.0) colisionais;
(v)     Metamorfismo da fácies xisto verde, com elevações à fácies anfibolito nas proximidades das

intrusões graníticas sin-e tardi-tectônicas:
(vi)    Defomação progressiva, com uma fase D1  (cavalgamentos) e uma fase D2 (encurtamento e

transcorrência), concomitante à colocação dos granitóides sintectônicos;
(vii)   Presença de mineralizações auri'feras orogenéticas (o7iogc7?z.c goJd) associadas a veios de quartzo

com sulfetos, em zonas de cisalhamentos;
(viii)  No Rio ltapicuru, o maior depósito de Au até então encontrado associa-se a um sz.JJ Fe-gabróico,

com depósitos menores associados aos centros vulcânicos fé1sicos. No Supergrupo Birrimiano,
entretanto, os depósitos associam-se exclusivamente às vulcânicas e vulcanoclásticas félsicas;

(ix)    Intenso cisalhamento na zona mineralizada, com sulfetação da rocha encaixante (arsenopirita,
pirita, pirrotita), várias gerações de veios de quartzo e presença de xistos carbonosos. Esse mode-
lo, no Supergrupo Birrimiano, aplica-se (dentre outras) à mina de Obuasi, Gana (Ashanti bGzf)
enquanto no Rio ltapicuru esse seria o modelo de mineralização da Fazenda Maria Preta;

(x)     Estudos de inclusões fluidas revelam um fluido mineralizante aquo-carbônico, de baixa salinidade,
de provável origem metamórfica.

Uma implicação prática desse exercício de correlação é a abertura da possibilidade da existência de
depósitos  de  nível  similar  aos  do  Ashanti  Z7cZZ Íwo7~JcZ cJczss  depos'z.fs/,  associados  aos  centros  vulcânicos
félsicos do GBRI.
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Palavras-chave
supercontinente, greenstone belt, Birrimiano, Transamazônico, ouro

14 TERRENOS ARQUEANOS E FAIXAS MOVEIS PROTEROZOICAS



MAPEAMENTO GEOLÓGICO DE UMA ÁREA A LESTE DE MADALENA-CE COM SUPOR-
TE DE DADOS DE SENSORES REMOTOS

Marcus Lea]dro de Andrade Teixeira] ; Guttenberg Martins2 ;
Da,yid Lopes de Castro2 .

Palavras-chave
Província Borborema; Processamento digital de imagens e Aerogeofísica.

Com o uso de imagens Landsat TM 7, dados aerogeofi'sicos (magnéticos e radiométricos) e levanta-
mento geológico de campo, o presente trabalho disponibiliza a cartografia geológica na escala 1:50.000 de
uma área com ca. 222 km2 situada a leste da cidade de Madalena, região central do Estado do Ceará. Esta área
está inserida no Domi'nio Ceará Central da Provi'ncia Borborema, Nordeste do Brasil. Com o processamento
digital  de  imagens Lcz77cZsczf TM  7  e  dos  dados  aerogeofi'sicos  foram  obtidos  produtos  como  imagens  de
composições coloridas falsa-cor RGB 753 e 543, de razões de bandas RGB 7/1, 5/1 e 3/1, de análises por

principais componentes RGB para PC]ffc2ffc3, de anomalias magnéticas reduzidas ao polo e sinal analítico
3-D e de anomalias radiométricas para o canal de contagem total. 0 1evantamento de campo focalizou o
reconhecimento das unidades litológicas e o arcabouço estrutural da área, e subsidiou a integração e interpre-
tação dos dados de sensores remotos. Desta foma, controles geofi'sicos foram estabelecidos para a geologia
local. Nas imagens Landsat TM 7, os lineamentos observados estão relacionados com estruturas como foliações
e dobras e, as variação de tons possibilitou a inferência dos contatos entre o muscovita-biotita-gnaisses e
suas encaixantes. Nos mapas de anomalias magnéticas, valores elevados estão relacionados com a ocorren-
cia de rochas  anfiboli`ticas  e  seus  lineamentos  magnéticos  associados  às  estruturas  regionais.  Os  valores
elevados das anomalia radiométricas do canal de contagem total estão associados com os biotita-gnaisses e
muscovita-biotita-gnaisses, valores baixos com os biotita-homblenda-gnaisses e os picos mi'nimos com ro-
chas anfibolÍticas. De foma conclusiva, este trabalho sugere que a área situada a leste da cidade de Madalena
agrega duas unidades lito-estratigráficas -um conjunto supracrustal constituído por paragnaisses diversos
com ní.veis de gonditos e intercalações de lentes de anfibolitos e, um corpo possivelmente intrusivo fomado

predominantemente por ortognaisses tonalíticos.  0  arcabouço estrutural da área é caracterizado por duas
gerações de dobras, um penetrativo bandamento gnáissico, e lineações de caimento moderado, denotando
um evento transcorrente-transpressivo.

]  Mestrando em Geologia -Unb; 2 Professores Doutores do Departamenío de Geologia  da UFC.
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CONSIDERAÇOES PRELIMINARES SOBRE A GEOLOGIA DA SEQÜÊNCIA META-
VULCANOSSEDIMENTAR DE ACAEAPE -CE.

Paulo Feriwndo Moreira Torres] , Clovis Vaz Parente2 , César Ulisses Viei.ra Veríssimo2 , Michel Henri Arthaud: ,
Elton L. Dantas3

Na porção centro-norte do Estado do Ceará (Sub-Domi'nio Ceará Central) prevalece metassedimentos
di versos, envolvendo, em deterininados setores, núcleos de suítes magmáticas neoproterozóicas (Santa Quitéria
e Pacatuba-Maranguape pró-parte) e neoarqueanas (Tróia, Pedra Branca). Nessa região, a literatura relata,

pelo menos, dois conjuntos de metassedimentos. 0 primeiro tipo, mais extensivo, é marcado por paragnaisses
com granada e sillimanita, fácies anfibolito alto, eventualmente associados a ortognaisses do Paleoproterozóico
médio de assinatura juvenil. 0 segundo é mais restrito, caracterizando-se por faixas alongadas, por vezes,
estreitas, incluindo xistos, paragnaisses, quartzitos e mármores. Enquanto no primeiro grupo existem regis-
tros   geocronológicos que revelam idade do Paleoproterozóico médio, o segundo falta esses dados, sendo
interpretados  tanto  como  do  Neoproterozóico  quanto  do  Paleoproterozóico.  0  desconhecimento  de
metavulcânicas ácidas sin-sedimentares nessas sequências, necessárias ao melhor conhecimento da idade de
deposição, tem sido um empecilho em seu controle cronoestratigráfico.

Essas duas sequências de metassedimentos ocorrem na região de Acarape-Ce. e adjacências, sendo
alvo da dissertação de mestrado, em andamento, de um dos autores deste trabalho, que têm como principal
objetivo  determinar a idade de deposição  desses  metassedimentos.  Para isso  está se realizando  algumas
análises geocronológicas (U-Pb em zircão em metavulcânicas), encontradas intercaladas nessas sequências,
análises de Sm/Nd em metassedimentos, assim como, isótopos estáveis de C e 0 em mámores, de modo a se
estabelecer algum critério quejustifique ou não, a separação temporal desses conjuntos  litoestratigráficos ou

que indique apenas variações de ambiência dentro de uma mesma bacia.
Na região estudada, quatro agrupamentos litológicos principais podem ser individualizados:  z.- Sui'te

grani'tica de Pacatuba-Maranguape, que se estende da região metropolitana de Foftaleza até o extremo norte
da área. Caracteriza-se pelo domínio de temos grani'ticos de distintas gerações, incluindo granitos do tipo S
e  tipo  1  tardio.  Vesti'gios  das  rochas  encaixantes    ortognáissicas  e  paragnáissicas  são  observados;  z.z.-
Metassedimentos aluminosos, de alto grau, formados essencialmente por gnaisses a sillimanita e granada,
eventualmente anatexitos, com ocorrências subordinadas de corpos lenticulares  de quartzitos e anfibolitos.
São também comuns coipos grani'ticos a duas micas e/ou muscovita granito,. z.z.z.-Metassedimentos do fácies
anfibolito médio  a baixo grau,  compostos por xistos e gnaisses pelíticos com ou  sem granada,  em parte

grafitosos, contendo intercalações de quartzitos puros, por vezes, feldspático, micáceo e/ou calcítico, rochas
calcissilicáticas, mámores calci'ticos e/ou dolomi'ticos, estes com nódulos de quartzo automórficos, em meio
a estratificação, sublinhando paleo-estruturas evapon'ticas. Tem-se ainda altemados nesses metassedimentos,
níveis delgados de metatufos, rochas metaultramáficas e metabásicas alcalinas, estas ú1timas as vezes inter-
caladas com metacarbonatos; z.i;-Rochas ortoderivadas compostas por ortognaisses tonali'tico-granodion'ticos,
encaixados concordantemente nos metassedimentos, tendo injeções grani'ticas pegmatóides concordantes a
discordantes.

Os  dados  isotópicos já disponi'veis  (d[3C,  dLSO,  Sm/Nd),  ainda não  são conclusivos,  mas  sugere-se,
preliminarmente,  para  a faixa de  metassedimentos  com intercalações  de  metavulcânicas  alcalinas  uma
ambiência tectônica do tipo rifte intracontinental, culminando com o desenvolvimento de uma plataforma
carbonática-evapori'tica, sendo palco de uma magmatismo dinâmico, e provavelmente, recorrente.

] Pós-Graduação/UFC-CPRM-Serviço Geológico do Brasil
2DEGEO-UFC
3inst.Geocíências-UNB
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PADRÃO DE BASCuLAnfflNTO NEOTECTÔNico DiFERENciAL EM COMPARTIMENTOS
LITORÂNEOS DO EXTREMO SUL DA BAHIA

João E. Addad, Aitionio ljccaido

Diversos trechos do litoral 1este brasileiro apresentam feições claramente relacionadas à atuação de
campos  de  tensão.  Particularmente,  redes  de  drenagem  são  suscepti'veis  à  reorganização  quando  do
basculamento de blocos.  0 extremo sul da Bahia mostra uma faixa de ocorrência de depósitos Barreiras,
seguido por sedimentos quatemários posicionados junto ao litoral. Em trechos de maior largura, estes são
bem marcados os cordões litorâneos coalescidos.  A delineação e quantificação de parâmetros de compri-
mento / direção para o padrão de drenagens da folha topográfica 1 :250.000 da região continental imediata ao
compartimento litorâneo de Alcobaça, extremo sul da Bahia, realizada na busca por causas de processos
erosivos costeiros, mostra feições condizentes com uma atuação de neotectônica. 0 rio Alcobaça, também
referido como rio ltanhém� com um traçado retilíneo por toda a folha e uma bacia hidrográfica longa e
estreita, separa duas porções com polaridade de basculamento diferente, observadas no alinhamento de dre-
nagens desenvolvidas sobre o Barreiras. A porção a sul do rio, região imediata à planície costeira de Caravelas,
tem suas drenagens seguindo preferencialmente para sudeste e a porção norte, referente à ponta de Guaratiba,
mostra uma direção predominante para leste. Em alguns trechos, apenas centenas de metros separam drena-
gens que seguem direções diferentes, enquanto que o rio Alcobaça ocupa uma posição intermediária a estas
cabeceiras. A polarização entre os padrões de drenagem é relacionada à atuação de basculamento diferencial
entre blocos.  0  alinhamento do rio Alcobaça representa o limite interbloco.  Considerando os processos
costeiros, uma caracten'stica que invalida a hipótese da neotectônica como fator dominante no controle das
dinâmicas de erosão e deposição para esta faixa litorânea, é a presença das paleopraias holocênicas. Nota-se,

para a região de Caravelas, que apesar do movimento de afogamento induzido pela neotectônica, onde se
esperaria uma transgressão local, a deposição sedimentar se sobrepõe, gerando uma progradação do litoral

pela coalescência de cordões litorâneos.  0  aporte e  a distribuição  de sedimentos são  suficientes para se
sobreporem à atuação da neotectônica, muito mais lenta, mas bem marcada nas drenagens do interior imedi-
ato.
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0 BATÓLITO GRANÍTICO QUIXERAMOBIM-CE. - ASPECTOS ESTRUTURAIS
INTERNOS E hfflcANISMO DE ALOJAMENTO CRUSTAL

] AFONSO RODRIGUES DE ALMEIDA
2 HORSTPETER H.G.J. UljBRICH

Os batólitos Quixeramobim e Senador Pompeu exibem geometria elipsoidal alongada e estão espacial-
mente  separados  pela Zona  de  Cisalhamento  Senador Pompeu,  cujos  movimentos  geraram  fraturas
extensionais,  ao longo das quais ascenderam e foram alojados os magmas que compõem estes batólitos.
Estruturas intemas tais como sombras de recristalização assimétricas, planos S-C e "ribbon quartz" observa-
das no bató1ito Quixeramobim,  indicain que  a defomação se processou no estado  sólido,  ou seja que o
granito já estava totalmente cristalizado, quando esforços não coaxiais, com forte componente transpressional
atuaram sobre o corpo.  Isto preclude,  portanto,  a dinâmica destral  ú1tima,  como possível formadora das
fraturas extensionais.

Destafomaépossívelpensarqueageometriahojeapresentadapelosbató1itosGrani'ticosQuixeramobim
e Senador Pompeu deve-se a um movimento sinistral dúctil prévio e que uma reativação da ZCSP, ocasiona-
da pela atuação de tensores principais máximo s, 7horizontal, de direção E-W, e mínimo s3 direção aproxima-
da N-S, que fez com que as encaixantes fossem empurradas contra o bató1ito granítico verticalizando as
foliações. Este movimento transcorrente está bem marcado por lineações de estiramento com ângulos vari-
ando de  15° a 20°  .  Clivagem de crenulação observada nos xistos bem como  sombras de recristalização
simétricas nos granitos indicam que uma componente transpressional foi atuante e responsável pela geração
da zona de cisalhamento Quixeramobim durante este movimento destral e pela rotação horária do batólito
granítico em direção à ZCSP, gerando o duplex transcorrente na região de Juatama.

3GEG -Grupo de Estudos em Geodinâiiúca do Depto.de Geologia da UFC  -almeida@ufc.br
4  Universi,dade de São Paulo -GMG ~ IGC Juilbrich@usp.br
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DEFORMAÇÃO PÓS-RIFTE NA SUB-BACIA DE PERNAMBUCO:
EXEMPL0 DA REGIÃO DE SIRINHAÉM-PORTO DE GALINHAS,

LITORAL SUL DE PERNAI\4BUCO

Camill,a 8. AlmeidaJ , Lilicme Rabêlo Cruz:2: , Emamtel F. Jardim de Sá;2, Mário F. Lima Fillw3

Na sua porção emersa, a coluna estratigráfica da Sub-bacia de Pemambuco (segmento sul da Bacia
Pemambuco-Paraiba) apresenta unidades dos estágios rifte (silicilásticos continentais da Fomação Cabo e
vulcânicas da Sui'te lpojuca) e pós-rifte, sendo este último integrado pelas formações Estiva (carbonatos e
siliciclásticos finos de uma seqüência marinha transgressiva) e Algodoais (novamente siliciclásticos conti-
nentais), além da Formação Barreiras.

A defomação rifte nesta baciajá foi objeto de estudos por parte de vários autores. No presente, desta-
camos apenas a caracterização de falhas distensionais e de transferência, com distensão principal NW, que
funcionaram sincronicamente à deposição da Fomação Cabo (bem tipificada pelos conglomerados de borda
de escarpa) e o alojamento dos corpos (sub)vulcânicos da Suíte lpojuca.

No decorrer de trabalhos  de mapeamento na região entre Sirinhaém e Porto de Galinhas  (Almeida
2003), e em áreas adjacentes, foi constatada a ocorrência de falhas e dobras suaves, afetando as unidades
mais jovens -fomações Estiva e (em especial, pela maior freqüência de afloramentos) Algodoais.

As falhas pós-rifte mais proeminentes, no setor estudado,  apresentam direção NE e rejeito nomal,
deste modo similares às da fase rifte. 0 exemplo mais conspi'cuo é a FczJÃcz dc Porfo dg GczJz.jt7Ms' e estruturas
satélites, marcadas por exemplos mesoscópicos em afloramentos e pelo deslocamento dos contatos litológico-
estratigráficos constatados em sondagens na região entre Suape e Porto de Galinhas. Em afloramento, as
falhas acima citadas exibem estilos que variam de alto ângulo até arranjos em dominó ou geometria 1ístrica,
indicativas de deslocamentos mais importantes. Estas falhas provavelmente representando uma reativação
das  estruturas  sin-rifte,  agora  controladas  por  um  contexto  de  subsidência térmica  da bacia  (colapso
gravitacional da pilha sedimentar).

Finalmente, ainda devem ser mencionadas as dobras suaves de escala macro a mesoscópica e f7ie7tcz
NE, que afetam a Formação Cabo e a Formação Algodoais  ao longo do perfil que acompanha a estrada
Camela-Ponta de Serrambi. Essas dobras podem estar relacionadas à geometria de rampas e pisos das falhas
distensionais pós-rifte. Todavia, a comparação com estruturas mais jovens envolvendo compressão E-W, sin
a pós-Fomação Barreiras (melhor caracterizadas, do ponto de vista de marcadores cronológicos, em áreas
vizinhas à presente), deixa margem à interpretação altemativa de estruturas verdadeiramente contracionais,

possivelmente associadas a contextos locais de inversão estrutural.

!  Curso de Geologia (DG/UFRN), PRH-22 ANP, Natal-RN, eiimil:  cam,illaalineida@Jwtinail.com;
'-Pós-Graduação em Geodinâiiúca e Geof tsica (PPGG/UFRN), PRH-22 ANP, Natal-RN, email:  emanuel@ ccet.ufrn.br
3  DG/UFPE, PRH-26 ANP, Recífe-PE, eiimíl: "f lf @npd.uf iJe.br
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TECTÔNICA RÚPTIL NA REGIÃO ENTRE AÇÚ E UPANEMA/RN, BACIA POTIGUAR*

Raniéri 8. Almeida].2, Diógenes C. 0liveira3.4, Francisco H. R. BezerTa4.5, Maria 0. L. Sousa5

A defomação tectônica que atinge as rochas aflorantes da Bacia Potiguar, como os arenitos da Foma-
ção Açú e carbonatos da Formação Jandaíra, pode ser caracterizada a partir do estudo de diferentes estrutu-
ras; enfocando desde as de mega-escalas, como o sistema de falhas da fase rifte da Bacia Potiguar, até inicro-
escalas com mapeamento de afloramentos da fase pós-rifte e inteipretação de lâminas delgadas.

A presente pesquisa foi realizada na porção centro-oeste da Bacia Potiguar, englobando uma área de
760 km2, situada entre os municípios de Açú e Upanema, no Estado do Rio Grande do Norte. 0 principal
objetivo da pesquisa foi aproveitar as exposições das seqüências pós-rifte da Bacia Potiguar, com o intuito de
compreender o padrão tectônico através da aná1ise dos campos de tensões que atuaram do Pós-Campaniano
ao Recente.

A metodologia empregada para o desenvolvimento dos trabalhos constou da coleta dos dados estrutu-
rais, processamento digital de imagens e fotografias aéreas no so;ft4/cz7ie ER Mapper versão 6.3.  Os dados
foram analisados e tratados com o auxilio de so;ft4;czrÉ7s. de análise geodinâmica como o 7lRADE e rccfo7%.cs'FP.
Para o cálculo das paleotensões foi utilizado o método dos diedros retos (Angelier & Mechler, 1977).

Domínio Estrutural I  (D1) é caracterizado por uma tectônica transpressional,  com falhas reversas,
dobras abertas e assimétricas, estiló1itos horizontais e verticais. Uma caracten'stica importante é a ocorrência
de uma macroestrutura denominada de Sistema de Falha de Camaubais, de trende NE-SW, com cinemática
nomal, a qual data da idade da formação da Bacia Potiguar, sendo correlacionada a sua fase rifte.

0 Domi'nio Estrutural 11 (D2) apresenta uma deformação tipicamente distensiva com predominância
de falhas trancoiTentes dextrais e sinistrais. As falhas normais também são comuns com direção principal NE
e mergulhos que variam em tomo de 25° a 35°.

Os dados coletados são caracterizados por feições rasas, como: dobras, juntas distencionais, falhas,
zonas de bandas de defomação, estilólitos tectônicos e diagenéticos. Devido ao padrão tectônico/cinemático
heterogêneo destas estruturas, optou-se por dividir a área em dois domínios estruturais distintos como foma
de melhor entender a defomação rúptil.

Para cada domínio estrutural foi  determinado um agrupamento de tipos de falhas cinematicamente
compatíveis que passaram por tratamento computacional, tendo sido determinados três campos de tensões
para o D 1 : i) compressão N-S/distensão E-W, ii) compressão NW-SE e iii) compressão E-W/distensão N-S.
Para D2 foram deteminados dois campos de tensão: i) compressão N-S/distensão E-W e ii) compressão E-
W/distensão N-S.

Alguns campos de tensões deteminados para um conjunto de dados de domínios diferentes, guardam
compatibilidade cinemática. Tal fato é evidenciado quando compara-se o resultado dos campos de tensões de
D 1 e D2. Nota-se que o primeiro e o último campo de tensões de Dl são equivalentes aos dois únicos campos
calcul?dos para D2. Propõe-se, desta foma, que três campos de tensões controlam a estruturação da área.

E importante ressaltar que a idade entre esses campos de tensões é incerta e os mesmos não refletem
toda a história de evolução tectônica da Bacia Potiguar e, portanto, não devem ser generalizados para outras
porções dessa unidade geotectônica.

Palavras chaves: Tectônica, Paleotensões, Bacia Potiguar.
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GEOCRONOLOGIA 4°AR/9AR DE OCORRÊNCIAS AURÍFERAS E DE Be-Ta-Li DO EXTRE-
MO NORDESTE DA PROVÍNCIA BORBOREMA: REATIVAÇÃO CAMBRIANA SEGUIDA DE

MINERALlzÃo CAnmRo-oRDovlcIANA DE zoNAs DE CISALHAMENTo
TRANS CORRENTES NEOPROTEROZÓICAS.

Mário Neto C. Araújoa'*, Fernando César Alves da Silvab e Emanuel Ferraz Jardim de Sdb

A história evolutiva de regiões mineralizadas em ouro combina deformações dúcteis e frágeis normal-
mente associadas à transição de crosta média a profunda, durante o soerguimento e resfriamento das rochas
hospedeiras. Na Província Borborema (NE do Brasil) as mineralizações de ouro e Be-Ta-Li parecem seguir
tal evolução, onde relações temporais entre veios de quartzo aun'feros, corpos de pegmatito mineralizados
em Be-Ta-Li e estruturas das encaixantes demonstram um controle estrutural associado aos estágios tardios
da orogenia brasiliana. Essas infomações são aqui confimadas por idades Cambro-Ordovicianas obtidas
pelo método 4°Ar/39Ar de aquecimento gradual em biotita e muscovita, geneticamente relacionadas às men-
cionadas mineralizações, combinadas com a infomação das relações paragenéticas e dados de campo. As-
sim temos a cristalização mineral e deposição do ouro associada a dois episódios ocorridos no intervalo de
510-520 Ma e 500-506Ma. Idades mais antigas de 525.7 ± 1.4 Ma e 532.9 ± 1.9 Ma, obtidas em biotitas de

pegmatitos são associadas à colocação e reativação cambriana de zonas de cisalhamento dúcteis fomadas
durante o evento Brasiliano  (600 Ma).  Tais resultados,  combinados  com investigações  prévias  da Faixa
Seridó sugerem que as zonas de cisalhamento fomadas no Neoproterozóico experimentaram pelos menos
um evento de reativação Cambriano, responsável pela colocação dos pegmatitos inineralizados em Be-Ta-
Li, seguido de dois episódios deposição aurífera.

" Institttio de Geociências, Uni;versi,dade Estadual de Campinas, Caixa Postal 6152,  13083-970, Ccunpinas, SP. *E-mail:

mariogeo@ige.wnicamp.br
bcentro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 59078-970, Natal-RN.
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ZONAS DE CISALHAMENTO DA FAIXA SERGIPANA:
UM EXEMPLO DE TECTÔNICA PÓS-COLISÃO

Mário Araújoa]'*  & Elson Paiva de Olíveíra] .

Departc[meitio Geologia e Recursos Nctiurais, Instituto de Geociêi.cias, Uiriversidade Estadual de Campii.as, Caixa Postal

6152,13083-970, Campinas, SP, Br(isil.*E-mail-inaríogeo@ ige.unicamp.br

Em estágios avançados da colisão entre blocos continentais, a deformação pós-colisional promove a
mudança progressiva de movimentações de baixo ângulo para o deslocamento lateral de blocos ao longo de
falhas ou zonas de cisalhamento transcorrentes. Essa mudança é em muitas ocasiões relacionada à penetra-

ção de um dos blocos colidentes em direção ao outro passivo, definindo o que se conhece por tectônica de
endentação,  extrusão  ou  escape  [1 ].  Na  Faixa  Sergipana  (sul  da  Província  Borborema),  a  colisão
neoproterozóica entre o Bloco Pemambuco-Alagoas (PEAL) e o Cráton São Francisco (CSF) produziu um
arranjo complexo de empuHões frontais conectados por zonas de cisalhamento de rejeito oblÍquo a direcionais,
sinistrais  e  dextrais,  respectivamente  nos  setores  leste  e  oeste  do  orógeno.  Estas  estruturas justapõem
metassedimentos variavelmente metamorfoseados (domínios Estância, Vaza Barris e Macururé), com terre-
nos alóctones (MarancÓ-Poço Redondo, Canindé e Sul Alagoas), e podem ser integradas em uma história
defomacional polifásica seqüenciada em três eventos defomacionais (D� D2 e D3, detalhes em [2 ] e [3 ]). A
sucessão  desses  eventos  é  explicada pela acresção  de terrenos  litotectônicos  (Marancó-Poço  Redondo  e
Canindé) e colisão do PEAL, desenvolvendo 77czpp¬s D, com vergência para SSW, redobrados em D2 gerando
dobras F2 com vergência coaxial a localmente obli'qua para sul. Estas estruturas foram posteriomente afeta-
das por zonas de cisalhamento transpressivas D3 aqui relacionadas à endentação do PEAL provavelmente
ocorrida entre 635Ma e 595Ma [4 ,5 ].

A aná1ise cinemática ao longo dessas zonas de cisalhamento definiu um estilo estrutural fortemente
ditado pela geometria das  massas  colidentes.  Nesse caso a concavidade voltada para norte das zonas  de
cisalhamento da Faixa Sergipana pode relacionar-se à aproximação progressiva do PEAL de norte para sul,
ocoirida em incrementos distintos registrados nos eventos D[ a D3. A endentação do PEAL promoveu notá-
vel partição de sfrczz.n que induziu à mudança progressiva de defomação de baixo ângulo para um regime
transpressivo com predominância de movimentação  direcional  e conti'nua extrusão  vertical no centro do
orógeno. Portanto, a arquitetura crustal da Faixa Sergipana pode ter sido gerada pela penetração de um corpo
n'gido triangular (o PEAL) no interior da seqüência de metassedimentos e terrenos alóctones, sendo as zonas
de cisalhamento transcorrentes geradas nas laterais do endentante, ao passo que movimentações verticais
seriam restritas ao vértice desse bloco. Este modelo cinemático explica de foma razoavelmente simples a
orientação, cinemática e estilo estrutural da Faixa Sergipana.

JTappoínier P.  & Molnar P.1976.  Slip-line field theory and large scale coitiínental tectoirics. Nature, 264:319-324.
2Jardim de Sá E.F., Legraid J.M., Hackspacher P.C.1981. CoiTtraste de estilos estruturais e metamórfiicos na Faíxa Dobrada

Sergipana.  Rev.  Brás.  Geoc.,11 : 128~137.
`3Jardim de Sá E.F., Moraes J.A.C., D' EI Rey Silva L.H.  1986. Tectônica T;angencial na Faixa Sergipana. Im  SBG, Cong. Bras.

Geol.,  34,  3:1246-1259.
4Silva Fi,l,ho A.F., Guímarães l.P., I:yra de Brito M.F., Pímeitiel M.M.1997. Geochemical signatures of mai.n Neoproterozoic

late-tectoiric grairitoids from the Proterozoic Sergipano Belt, Brazil:  significance for the Brasiliano Orogeny. Iitiernational
Geology Review,  39:639~659.

5Brasil.1983. Miiristério das Minas e Energia, Secretaria Geral, Projeto RADAMBRASIL, Folhas SC.24n5, Aracajú/Recife,
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AS ZONAS DE CISALHAMENTO DE HUMBERTO MONTE E DE POÇO CERCADO NO DIS-
TRITO DE cAlocA, soBRAL-CE: UMA ABORDAGEM INTEGRADA DE sENsoRIAnmNTo

REMOTO E GEOLOGIA ESTRUTURAL

Fábio Souza e Sil,va da CuitiiaJ ;   Ferimndo César ALl:ves da Síl,ya2 ;
Venerando Eustáquio ALmaro 2 ; Jiílio ALl,exandre A`lmeida de Carvalho 3

A  Região  Noroeste  do  Estado  do  Ceará é  marcada pela presença  de  várias  zonas  de
cisalhamento de médio a grande porte de direção geral NE-SW,  dentre as quais destaca-se o Lineamento
Sobral-Pedro 11 e a leste deste vários  outros lineamentos,  também de orientação NE-SW,  são mapeados.
Dentre estes ú1timos, dois lineamentos se destacam: a FczJÃcz de Humberto Monte (denominação do Projeto
Jaibaras -DNPM/CPRM, 1973) e a leste deste um outro lineamento ainda sem denominação. 0 mapeamento
destes lineamentos através de técnicas de sensoriamento remoto e aná1ise estrutural tem revelado um com-

portamento dúctil para os mesmos, que, portanto, são aqui denominados de Zona de Cisalhamento de Humberto
Monte (ZCI") e Zona de Cisalhamento de Poço Cercado (ZCPC). Os segmentos centrais destes lineamen-
tos afloram na região de Caioca (cerca de 10 km a leste da cidade de Sobral) e são objetos deste trabalho. A
ZCIIM estende-se por cerca de 45 km ao longo de um fré'7td geral NE-SW (N40°E) com inflexão para NNE-
SSW (N10°E) na porção sul. Por sua vez, a ZCPC prolonga-se por aproximadamente 30 km segundo uma
orientação geral NE-SW (N30°E) infletindo para N-S em sua extremidade sul. Em imagens de saté1ite Landsat
5-TM e 7-ETM+ observa-se que essas estruturas penetrativas desenvolvem feições geomorfológicas positi-
vas e negativas, distribui'das em arranjo linear e/ou curvilinear, acompanhadas de bandamento tonal sendo,
neste caso, associadas à orientação de foliações e à morfologia de cristas. Estes cisalhamentos afetam uma
seqüência de rochas gnáissicas (orto-e paraderivadas) desenvolvendo uma foliação milonítica de mergulho

geral para oeste e uma lineação de estiramento mineral de ângulo baixo a moderado (20-30°) para sul. Crité-
rios cinemáticos tais como porfiroclastos  s,   d,  além de estruturas S/C apontam para uma movimentação
sinistral de ambas as zonas. A reativação em ni'vel crustal mais raso desses lineamentos é responsável pela

geração de uma trama frágil representada por falhas e fraturas de orientações diversas.

]  DOL[torando do Prograina de Pesquisa e Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG) da Universidade Federal do

Rio Grande do Norte (UFRN), Bolsista do CNpq. Professor do Curso de Geogrctfia da Uníversidade Estadual Vale do
Acaraú. ( e-maíl: fsscunJm@ sobral.org)

2  Prograim de Pesquisa e Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG) da Universidade Federal do Rio Grande do

Norte (UFRN).
3  Mestrando do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação ein Geodinâmica e Geoftsica (PPGG) da Uiúversidade Federal do

Río Grande do Norte (UFRN).
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GRotwD PENErRArfNG RADAR (GPR) APLicADO AO ESTUDO DE ESTRUTURAS
CENOZÓICAS EM AFLORAMENTOS NA BACIA POTIGUAR

Francisco C. C. Nogueira], Francisco H. R. BezerTa2, Dayid l.opes de Castro3  e Raimundo M. G. Castelo Branco3.

0 presente trabalho descreve os resultados prelimares obtidos no estudo da deformação neotectônica
na bacia Potiguar através de Grozt7td Pc77é7frczfz.7tg Rczczor (GPR). Os afloramentos pesquisados estão situados

próximos a João Câmara, cerca de 150 Km de Natal, sendo representados pela Fomação Ban-eiras e depósi-
tos quatemários aluvionares sobrejacentes, intensamente deformados por estruturas frágeis. Tais estruturas
são as principais responsáveis pela migração e acumulo de fluidos na bacia. Visto isso, o presente trabalho
tem como objetivo principal estudar a geometria e atitudes de feições frágeis, principalmente falhas e juntas
de escala mesoscópica (menos que 20 m), em afloramentos na bacia Potiguar.

Inicialmente,  foram realizados  mapeamentos  geológicos  e estruturais na escala de    1:20.000,  bem
como estudos de fotomosaico ao longo de seções geológicas. Estes dados foram integrados a um levanta-
mento geofísico, no qual foram realizadas  seções GPR  (SIR 2000 da GSSI) em malhas regulares para o
imageamento tridimensional de subsuperfi'cie. Neste levantamento, foram executados 104 perfis perfazendo
um total de 2600 m de linhas geofísicas, incluindo seções regionais e seções paralelas para o levantamento
3D.

A configuração de aquisição dos dados, que melhores resultados ofereceu, foi com uma antena de 200
MIlz  e janela temporal  70  ns.  A  profundidade  máxima de  investigação,  definida em tomo  de 6  m,  foi
estabelecida de acordo com os valores da constante dielétrica em tomo de 4,5 e 6, usuais em investigações
em arenitos e conglomerados.

Após o processamento dos dados GPR utilizando o so;ft4/cz7¬ RADAN/or Wz.7tdows, foi realizada uma
interpretação integrada entre as seções GPR e as infomações geológicas e estruturais. Pôde-se observar a

presença de estruturas Reidel do tipo R e T, associadas a um padrão transcorrente dextral, evidenciado pela
falha si'smica de Samambaia. No afloramento de Queimadas, foi identificada uma estrutura em flor negativa,
sugerindo além de uma cinemática transcorrente dextral, a existência de uma componente distensional asso-
ciada. Esta afirmação é reforçada pela existência de estrias sub-verticais (86°/72°Az), identificadas em al-

guns planos de falhas. Algumas estrias de falhas afetam níveis já intemperizados, atestando a idade quatemária
da defomação. Este trabalho é financiado pelo projeto CNpq/CTPETRO N° 461450/01-1.

\Pós-graduação em geología -UFC (Bolsista-FUNCAP)
2Departameitio de Geologia -UFRN
3Laboratório de Geofisica de Prospecção e Sensoriameitio Remoto -LGPSR/UFC
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ANÁLISE MACRO, MES0 E MICROSCÓPICA DAS BANDAS DE DEFORMAÇÃO EM
ARENITOS POROSOS DO GRUPO ILHAS, BACIA DE TUCAN0 NORTE (NE BAHIA)

Ingred Maria Guimarães Guedes (])  & Fernando César Alwes da Sílva(2)

Na última década grande interesse tem sido dado a caracterização de reservatórios naturalmente fratu-
rados principalmente nas acumulações de petró1eo controladas por falhas. Neste contexto faz-se necessário o
conhecimento da geometria desses lineamentos e estruturas relacionas.

0 desenvolvimento de técnicas preditivas de localização e caracterização da geometria de fraturas
naturais em sub-superfi'cie, por meio da análise e descrição de análogo aflorante de um reservatório fraturado
tem atrai'do vários pesquisadoi-es.

Com esse intuito o trabalho em epi'grafe foi realizado em uma unidade siliciclástica (Grupo Ilhas),

pertencente à fase §z.77-rz/} da Bacia de Tucano Norte, aqui tomada como análogo aflorante.
Este estudo envolve etapas em diferentes escalas tais como o reconhecimento dos lineamentos por

meio de imagens Landsat e IKONOS, mapeamentos de detalhe de Z}cz7tczczs cze c7É?/o77?tczçõo em afloramentos e
aná1ise microscópica (ótica e eletrônica de varredura-MEV), com o intuito de realizar uma análise qualitati-
va da distribuição espacial e geométrica destes elementos e seu impacto na formulação de modelos de reser-
vatórios

A região estudada apresenta falhas normais, de transferência (algumas centenas a algumas dezenas de
metros) e zonas de dano associadas (compostas principalmente por Z7cz7zdczs' cZé7 cZé/'0777tczÇÕo individualizadas
ou formando cZz{sfers). Os arenitos/conglomerados (Grupo llhas) apresentam-se com grau variado de defor-
mação, dependendo de sua maior ou menor proximidade das falhas. As ba7tczczs cZG dc/or777czÇÕo representam
zonas de cominuição (e ou compactação) de alguns metros de extensão e  espessura variando de milimétrica
a centimétrica. Três s'é7f§ principais podem ser reconhecidos em afloramentos.. z.J NNE com mergulho alto a
moderado ora para NW, ora para SE; z.!J NS com mergulhos para E ou W; z.z.zJ NW-SE com mergulho suave

para SW. Embora a maior parte dessas estruturas seja relacionada a uma tectônica distencional,  estruturas
compressionais podem ser visualizadas localmente. Microscopicamente as Z7cz72cZczs cZé? cZé?/ormczÇÕo são carac-
terizadas uma diminuição na granulometria (cominuição), em relação ao arenito não defomado e, muitas
vezes, mostram geometria complexa de interrelação. Os grãos de quartzo mostram tanto fraturamento inter
como transgranular.   Essas estruturas podem, dependendo do seu grau de corinuição e preenchimento (tipo
e quantidade) funcionar como conduto ou selo para o fluxo de fluido.

Estudos de testemunhos de sondagem (em desenvolvimento) possibilitarão uma coiTelação geométri-
ca, intensidade da deformação, etc., entre os dados de superfi'cie e sub-superfi'cie em diferentes escalas, cujo
intuito é uma aná1ise mais completa de zópsccz/e dessas estruturas visando contribuir para o estudo de campos
de petróleo naturalmente fraturados.

J  Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica.
2  Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geoftsica (PPGG). Pesquisador do CNpq
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MAPEAMENTO GEOLÓGICO E CONTROLE ESTRUTURAL DE CENTROS VULCÂNICOS
DE CUBATI / NOVA PALMEIRA A BOA VISTA / QUEIMADAS (LESTE DA PARAÍBA) COM

BASE EM SENSORES REMOTOS

Luiz Gustawo da Sílveira DIAS*; Zorcmo Sérgio de SOUZA**;  Francisco Valdir SIIWEIRA***; Hêrio Santana de
PAIVA****;  José Sarcriva PLÁCIDO Jr*****

Na região 1este do estado da Parail]a várias ocorrências vulcânicas, usualmente constituindo necks e/ou
diques e derrames, são relatadas nas regiões de Cubati, Nova Palmeira, Boa Vista, Queimadas, entre outras.
Estes centros vulcânicos são descritos na literatura como sendo correlatos ao evento Cenozóico, Magmatismo
Macau.  Este evento  sucedeu  a implantação de rochas  Cretáceas na Provi'ncia Borborema.  Contribuindo,

provavelmente, para o soerguimento e denudação regional relacionados à geração de sedimentos que ocupa-
ram bacias continentais e marginais. Além disso, o Evento Macau é tido como o principal responsável pela
maturação da matéria orgânica e, conseqüentemente, pela geração de óleo e gás na Bacia Potiguar. A exten-
são do efeito provocado por este magmatismo depende da temperatura de extrusão / intrusão, bem como da
área e do volume das ocorrências. 0 objetivo principal desta pesquisa é caracterizar os padrões observados
em imagens de sensores remotos das ocorrências citadas, o possível controle tectônico e a superfície / volu-
me das mesmas. Para isso, adotou-se uma metodologia de trabalho que consistiu em uma pesquisa bibliográ-
fica inicial e aquisição de material básico (cartas topográficas, imagens de saté1ite Landsat 7 ETM+ e mapas

pré-existentes), seguida de uma etapa de processamento digital de imagens (PDI) para identificação e demar-
cação dos centros vulcânicos, onde foram utilizados os so;ft4wes ENVE 3.2 e ER-Mapper 6.0 para o trata-
mento das imagens e o Arc View GIS 3.2 para vetorização de lineamentos e realização do cálculo de área das
ocorrências, etapas de campo para coleta de amostras e controle das ocorrências previamente identificadas
na fase de PDI,  e por fim,  uma etapa de laboratório na qual foram interpretados  os  dados coletados  em
campo, culminando na elaboração de mapas e perfis da região estudada. Como resultados do trabalho ora
apresentado, cita-se um mapa geológico regional na escala 1: 100.000 mostrando a distribuição dos centros
vulcânicos  na região estudada,  e outro na escala de  1:25.000  da Bacia de Boa Vista.  Diferentemente  da
maioria das ocorrências de rochas magmáticas Terciárias, que são principalmente pJztgs e 7zecks, a área estu-
dada apresenta corpos tipicamente na forma de derrames, sendo o de Cubati o mais extenso, com aproxima-
damente 57 km2, seguido pelo de Boa Vista com cerca de 25 km2 de área. De modo geral, observa-se que as
estruturas Pré-Cambrianas, especialmente zonas de cisalhamento, sofreram reativações no Terciário, através
de falhas rúpteis geralmente normais, e também direcionais, com direções SW-NE e NW-SE. Estas estrutu-
ras  devem ter servido  de  condutos para o  escoamento  dos  magmas  relacionados  aos  centros  vulcânicos
estudados.

Apoio: CTPETRofflNEP/CRONOBORO e ANpffRH 22-UFRN

* Bolsista IC-ANP-PRH 22 Curso de Geologia dii UFRN (e-inail:  luigo@terra.com.br);
** Prograina de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG) / Departamenío de Geologia-CCET/UFRN

(e-nmil:  zorano@ geologia.ufrn.br);
*** Programa de Pós-Graduação em Geodiiúmica e Geofísica (PPGG) / Serviço Geológico do Brasil-CPRM

(e-mail:  silveira@ geologia.ufrn.br);
**** BoÍ,sísta IC-ANP-PRH 22 Curso de Geologia da UFRN (e-mail: heniosaiti@Íwtmail.com);
**`*** Bolsista IC-ANP-PRH 22 Curso de Geologia da UFRN ( e-mail:  saraivalooo@Jwtmail.coinL
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0 CONTATO ENTRE 0 EMBASAMENTO E A BACIA POTIGUAR NA REGIÃO DE
LIMOEIRO DO NORTE E ADJACÊNCIAS, CE

Maria da Glória Motta Garcia] , Den,ise Maria Azevedo Ursolíno2,
Iramai,a Furtado Braga]'3 , Raini,undo Humberto Cayal,ca]tie Lima2

A Bacia Potiguar está representada na região por suas unidades mais basais. A Fomação Açu, na basef
é constitui'da por arenitos médios a grossos, às vezes laminados, nos quais estruturas sedimentares tais como
estratificações cruzadas e plano-paralelas ocon-em não sem freqüência. Os arenitos têm cor predominante-
mente branca-acinzentada, com alguns níveis avemelhados que podem atingir uma espessura métrica. Lo-
calmente a rocha é secionada por veios de espessura subcentimétrica em várias direções. Estes veios  são

preenchidos com material silicoso branco, que também ocoiTe em ni'veis concordantes. A unidade superior,
Fomiação Jandai`ra, é fomada por calcários essencialmente calcíticos, laminados a maciços, de cor branca a
cinza claro, 1ocalmente ricos em fósseis de vegetais (folhas e troncos), moluscos e insetos. As foliações têm
orientação geral NW-SE, com mergulhos baixos para sudoeste. Ambas as unidades são cortadas por fraturas
orientadas segundo duas direções principais, WNW e NNW, que admitem um regime de esforços com s] na
direção NW-SE. Localmente foram observadas juntas estilolíticas horizontais e dobras atectônicas qúe de-
fomam níveis individuais no calcário. 0 embasamento da bacia, na região, é constitui'do por rochas gnáissicas
metamorfisadas no facies anfibolito alto, com intrusões de granitos diversos. 0 litotipo mais comum é um

gnaisse ortoderivado, bandado, de composição granodion'tica a tonalítica, cuja foliação é plano-axial a do-
bras fechadas a apertadas. Intrusiva no ortognaisse bandado ocorre uma rocha granitóide com granulação
fina-média, equigranular a porfiri'tica, com megacristais bem fomados (retangulares) de feldspato, possivel-
mente plagioclásio, que atingem até  1,5 cm no diâmetro maior. A cor é acinzentada e mostra estrutura de
fluxo (So) definida principalmente pela orientação dos megacristais. Foram observados também inúmeros
enclaves de rocha fina, máfica, provavelmente rica em biotita, de tamanhos que variam de alguns centíme-
tros ao metro. Estes enclaves encontram-se normalmente alongados segundo a direção de fluxo e têm forma-
tos alongados a elipsoidais. Menos freqüentemente foram observados enclaves angulosos, provavelmente
englobados em estado rúptil. Em alguns locais a quantidade de enclaves se toma bastante reduzida, o que

pode significar uma posição mais central em relação à câmara magmática. Além de rochas ortoderivadas,
ocorrem também paragnaisses com sillimanita e granada, também como enclaves no granito. A sillimanita é,
ao menos em parte, pós-cinemática, pois aparece com cristais caoticamente distribuídos. Lentes e boudins de

granada anfibolito fino a médio, foliados, decimétricos, aparecem intercalados. 0 conjunto todo é cortado
por veios discordantes de granito hololeucocrático grosso. Associados aos gnaisses paraderivados ocorrem
metarenitos de cor marrom claro, finos, laminados, com intercalações de porções mais xistosas, representa-
das por um filito acinzentado, com níveis de quartzo por vezes boudinados, com espessuras que variam do
mili'metro  ao decímetro.  Estruturalmente,  as rochas  do embasamento da bacia apresentam foliações com
orientações que variam de NE a NW e mergulhos médios a altos para sudeste e sudoeste. As lineações de
estiramento têm caimentos baixos na direção E-NE, configurando um regime predominantemente transcorrente.
A análise do fraturamento indica a existência de um regime rúptil não relacionado ao que afetou as rochas da
cobertura sedimentar, com padrões bem menos definidos, predominantemente nas direções NE-SW e WNW-
ENE.

'  GEG -Grupo de Estudos em Geodinâmica da UFC, Departamento de Geologia/UFC
'-  CENTEC -Instituto Centro de Educação Tecnológica, Limoeíro do Norte, CE
3  Prodoc -CAPES -UFC
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A ZONA DE CISAL.HAMENTO DE GRANJA NA REGIÃO
DO MUNICÍPIO HOMÔNIMO, NW CEARÁ

Mari,a da Glória Motta GarciaJ , Iramaj,a Furtado Braga ]'3, José de Araújo Nogueira Neto] , Ana Carol,ina Sil,va
Bc[rcelos2 , André I.uiz Nobre Piitio2, André Luiz Víana Cruz2:2 , Antôirio Sànzjo ávila Ccwalca]tie2 , Cláudi,o César de
Aguiar Cajazeiras2, Clece Maria Foitienele2, Daníel Bezerra das CJmgas2 , Fraiwisco Gabriell Nogueíra Lessa2 ,
Helam,e Bonas Queíróz:2 , Jonlmath Mota Rícardo2, José Ozair da Sil,va Rodrigues2, Júlio César Viana Ribeíro2 ,

Leoimrdo Hislei Uchoa Moitieiro2 , Magnólia Barbosa do Nascimeitio2, Marcela Marques Pellisson2 , Mary Lúcia da
Sil;va Nogueira2, Mickaelon2 , Paulo Giovanni Saraiva de Oliveira2 , Romldo Cavalcante Freire2 , Ronaldo Gomes

"           Bezerra2, Suiane Rodrigues Leão2, Thiago vieira Moreira2 , Vagney Aparecido Augusto2

0 trabalho em epigrafe apresenta resultados decorrentes de mapeamento geológico-estrutural realiza-
do por docentes e estudantes de Geologia da UFC na disciplina Geologia de Campo 111. A área estudada está
inserida no Munici'pio de Granja-CE, enquadrada no Domi'nio Noroeste do Ceará (NW do Ceará), composta
por  rochas  do  embasamento  pertencentes  ao  Complexo  de  Granja  (hornblenda  gnaisses  localmente
migmatíticos e paragnaisses granulíticos com sillimanita e granada - khondalitos) e litotipos da Sequência
Supracrustal Martinópole (quartzitos, xistos micáceos e rochas calciossilicáticas). Todo o conjunto de litotipos
foi indiscriminadamente afetado pela Zona de Cisalhamento de Granj a (ZCG), de caráter destral, e predomi-
nantemente direcional, apresentando, entretanto evidências de componente obli'quo compressional. A ZCG
distribui-se ao longo de uma larga faixa de aproximadamente 7 Km, com orientação NE-SW. A aná1ise das
linhas de foma construi'das com base na orientação das foliações, revela um padrão estrutural anastomosado
de faixas miloní.ticas/ultramiloni'ticas com espessuras métricas a decamétricas, envolvendo porções menos
defomadas nas quais é possi'vel identificar vestígios de tectônica pré-cisalhamento. Nestas ú1timas predomi-
nam migmatitos estromáticos a nebulíticos com defomação polifásica,  sendo a foliação mais expressiva
Í`ormada por um bandamento gnáissico, secionado freqüentemente por mobilizados grani'ticos (leucossoma)

gerados por fusão parcial. As atitudes dos planos de bandamento variam consideravelmente nos domi'nios de
menor atuação  da tectônica cisalhante,  tendo  sido  observadas  foliações  subhorizontais.  Nas  faixas  mais
intensamente  deformadas  as  rochas  adquirem um  aspecto  homogêneo,  finamente bandado,  no  caso  dos
ultramilonitos. Confome o grau de defomação, dobras intrafoliais isoclinais refletem a foliação gnáissica
anterior. A foliação milonítica apresenta atitudes nomalmente homogêneas, com mergulhos altos a médios
para SE e, secundariamente, para NW, numa estruturação típica de zonas de cisalhamento transcorrentes. As
lineações de estiramento e mineral exibem caimentos predominantemente baixos para SW ou NE. Indicado-
res cinemáticos dúcteis, tais como mantos de recristalização em porfiroclastos, pares S-C e dobras assimétricas,
observados em diversas escalas, indicam um sentido de movimentação preferencialmente destral, embora
evidências de movimentação sinistral tenham sido verificadas localmente. E possível, entretanto, que estas
resultem de acomodações secundárias relacionadas à tectônica principal. A atuação da ZCG provocou mu-
danças estruturais e mineralógicas nos litotipos observados, caracterizadas principalmente pela redução gra-
dual na granulação das rochas e por uma cominuição no tamanho dos grãos. Estruturas tais como extinção
ondulante e subgrãos são comuns, além de rz.Z7Z}o77s de quartzo policristalinos predominantemente dos tipos 2
e 3. As mudanças mineralógicas evidenciam-se especialmente por retrometamorfismo, no qual assembléias
caracten'sticas de pico metamórfico (Hb+P1+Qtz) são gradualmente substituídas por fases típicas de tempe-
raturas mais baixas (Bt+Chl). Estas transfomações se dão preferencialmente ao longo dos planos C ou de
superfi`cies de clivagem, indicando que a movimentação ao longo da zona de cisalhamento facilitou a entrada
de fluidos nas rochas vizinhas.

J  GEG -Grupo de Estudos em Geodinâmica da UFC, Departamertio de Geologia, UFC
'- Graduação -Departamento de Geologia da UFC
3  Prodoc -CAPES -UFC

30 GEOTECTÔNICA E GEOLOGIA ESTRUTURAL



REATIVAÇÃo MEsozÓICA E cENozÓICA NA zoNA DE clsALHAnmNTo
PORTALEGRE, COM BASE NA TERMOCRONOLOGIA POR TRAÇO DE

FISSÃO E ANÁLISE ESTRUTURAL

Mirnis A. Nóbrega (miriús@ geologia.ufrn.br)] , Jaz,iel M. Sá] , Francisco H. R. Bezerra] ,
Júlio C. Hadler N.2 , Pedro J. Iunes2, Sc[ndro Guedes 0.2 , Peter C. Hackspachef ,

Carlos A. Tello S.2, Franci,sco P. Lima Filho] .

A Zona de Cisalhamento Portalegre (Zcpa), situada no Nordeste da Província Borborema, representa
um importante lineamento de direção NNE, de caráter transcorrente dextral desenvolvido durante o Ciclo
Brasiliano. Este lineamento produziu intensa milonitização sendo um importante marcador geológico pré-
cambriano, delimitando os Terrenos Jaguaribeano e Seridó, dispostos a oeste e leste respectivamente (Caval-
cante,  1999).

Estes tipos de lineamentos, por representarem importantes descontinuidades crustais, respondem sen-
sivelmente a atividades tectônicas superimpostas. Neste caso, a Zcpa foi submetida a uma importante histó-
ria tectônica rúptil durante o Mesozóico e o Cenozóico.  Sua reativação propiciou a fomação das bacias
sedimentares interiores de Gangorra, Pau dos Ferros, Coronel João Pessoa, Icozinho e Rio do Peixe. A Zcpa
influenciou também na compartimentação  da Bacia Potiguar,  a exemplo do Gráben  do Umbuzeiro, cuja
delimitação para Norte, é indicativa de sua continuidade. Estudos gravimétricos realizados por Castro &
Castelo Branco (1999, 2003) em algumas destas bacias, evidenciaram deslocamentos com componente ver-
tical da ordem de várias centenas de metros ao longo desta falha. Pode-se em alguns pontos da Bacia Potiguar
estimar deslocamentos sub-verticais da ordem de kilômetros.

Neste trabalho, através de critérios de campo, definiu-se vários sets de fraturas que indicassem reativações
frágeis da Zcpa, bem como coletas de amostras em ambos os lados da Zona de Cisalhamentoffalha visando
estudos termocronológicos utilizando a ferramenta Traço de Fissão em Apatita.

As idades de Traço de Fissão obtidas revelaram importantes diferenças de idades nos blocos a oeste e
leste deste lineamento, com valores em tomo de 320 Ma e 105 Ma, respectivamente. Estes valores obtidos
em blocos distintos com o mesmo ni'vel topográfico atual, demonstra que este método pode registrar desloca-
mentos verticais importantes ao longo de falhas, corroborado pela geofi`sica.

Desta maneira foram construídos modelos de história témica separados para os dois grupos de amos-
tras. As amostras do bloco Oeste registram uma história térmica que se inicia no final do Paleozóico, apon-
tando para um um soerguimento gradual deste bloco com baixa taxa de resfriamento até o início do Cretáceo
quando há consistentes registros de um colapso do bloco sugerindo subsidência e alçamento das isotemas
até cerca de 90°C no Terciário. No final do Terciário, até a época recente, foi registrado um soerguimento
rápido com erosão acentuada, possivelmente em resposta a processos tectônicos e denudacionais.

As amostras do bloco Leste, embora apresentem algumas similaridades com relação a processos de
resfriamento/aquecimento do bloco Oeste, mostram registros que começam no Cretáceo. Observa-se que
enquanto o bloco Oeste, neste pen'odo, estava em processo de aquecimento, o bloco Leste registra processo
de resfriamento, evidenciando uma compartimentação tectônica de blocos nesta região, no final do Mesozóico.
Ambos os blocos mostram, contudo, uma história evolutiva similar no Terciário, com soerguimento e erosão,
embora a taxa de denudação/resfriamento no bloco Leste seja mais acentuada, justificada como resposta ao
ajustamento da tectônica destes blocos.

Estes dados mostram que os estudos de traços podem mostrar comportamento diferenciados de blocos
adjacentes a uma zona de falha, constituindo-se numa ferramenta eficiente, para fomecer importantes infor-
mações na história evolutiva e compartimentação das bacias mesozóicas da região.

J  Depar{ameiTto de Geologia-Programa de Pós Graduação em Geodinâmica e Geofísica/UFRN.
'- Grupo de Cronologia -IFGW/Uiricamp.
3 Departamento de Petrologia Metalogeria/ IGCE/Unesp.
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CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DA ÁREA DA SERRA DO LETREIRO, OESTE DA CI-
DADE DE JEREMOABO (NE DA BAHIA)*

Pairícía Rose de CAR:VAI.HO COSTA ].3 ;  Emc[mtel Ferraz JAKDIM DE SÁ2.4 ; Ingred Maria Guimarães GUEDES
2.3 :  Fernando César A|WES DA SIIWA 2i4

* Trabalho realizado com apoio do Projeto Falhas e Fraturas Naturais (CTpetrofflNEP/PETROBRAS)

A área da Serra do Letreiro (oeste de Jeremoabo-BA) é dominada por arenitos, exibindo lineamentos
de f7it3#cZ NE a ENE. Duas zonas de falhas importantes são marcadas na topografia por cristas de arenitos
silicificados: (i) A Falha da Serra do Letreiro (FSL), situada à 1este da área, tem direção NE e mergulha para
NW. Apresenta movimentação principal nomal (com componente sinistral subordinado) ; (ii) a oeste, a falha
de  Bananeira  (denominação  desse  trabalho)  tem  direção ENE,  mergulha  para NNW  exibindo  rejeito
transcorrente sinistral. 0 acamamento (So) mostra mergulhos suaves para SE, acentuado nas proximidades
da FSL. Estas zonas de falhas, e outras de menor porte, incluindo estruturas inversas com transporte para
NNE, são caracterizadas por enxames de bandas de defomação, com caráter anastomosado e exibindo fei-
ções aná1ogas às de zonas de cisalhamento dúcteis (estruturas S-C e superfícies C'), não obstante terem sido
desenvolvidas em regime de baixa temperatura. As bandas de escala meso-macroscópica correspondem ora
a sistemas de juntas escalonadas, distensionais, ora a falhas sintéticas ou antitéticas/conjugadas, em relação
às falhas principais. Quanto ao estilo e mineralogia, as bandas são relativamente semelhantes entre diferentes
contextos cinemáticos; todavia, observa-se que as estruturas transcorrentes aparentam serem mais tardias,
em relação às falhas nomais.

] Curso de Geologia (CG/CCET/UFRN), Campus Uníverstiário, CaiJca Postal 1596, CEP 59078-970, Nc[tal-RN -

pcLiigeologia@hotmail.com
2 Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG/CCET/UFRN)
3 Bolsista ANP/PRH-22
4 Departamento de Geologta (DG/CCET/UFRN) -ANP/PRH-22 -Pesquísador CNpq
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EVALUATING upLIFT AND ERosloN MODELS IN Tlm
NORTHERN BRAZILIAN « NORDESTE »

J.P. Peul;vast a  &  V. Claudino-Salesb

In equatorial Northeast Brazil, a vast amphitheatre pattem of highlands and plains is intersected seaward -
by a discontinuous Great Escarpment which overlooks coastal lowlands along a transform margin. Its stair-
stepped relief is classically related to regional uplift induced by break-up of the Gondwana supercontinent,
supposed to have triggered the formation of younger and younger planation surfaces. A morphostratigraphic
analysis of various palaeolandfoms (unconfomity and erosion surfaces, escarpments, piedmonts) allows
the reconstruction of a complex syn- and post-rift history. The identification of two main storeys - a high
level composed of uplifted and dissected surfaces of various ages and origins, and a low surface made of
interior depressions  all connecting  seaward in  a wide  piedmont surface partly buried by Late Cenozoic
sediments and then slightly dissected - suggests a simple but spatially differentiated evolution. Intermediate
levels are only locally develç)ped.  Whereas  acyclic evolution reflects weak post-opening uplift in coastal
areas, the cyclic development of the low surface implies stronger uplift of the interior areas progressively
included in the widening marginal bulge, with sufficiently low rates to bring in full relief the lithological
capital  and structural potential of the basement, rifted or not. The final dissection of the lowest levels is

probably better explained by the great sea-1evel falls of the Late-Cenozoic than by renewed uplift, except for
limited and mainly coastal areas. Our model of stair stepped systems of landfoms and planation surfaces is
both more complex and more simple than present theoretical models. We point out the various meanings of
stair stepped landfoms and the presence of palaeosurfaces of Cretaceous age at various levels. Our results
give opportunities to evaluate the amounts and rythms of denudation in a tropical environment and to calibrate
some absolute dating methods. Such data also offer an interesting contribution to the knowledge of controls
on offshore sedimentation.

" Orsayterre, CNRS, University of Paris-Sud and University of París-Sorbonne, France (peulvast@ geol.u-psud.fr)
!' Federal University of Ceará ín Fortaleza, Braz.íl (vcs@ L[fic.br)
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TECTÔNICA E VULCANISMO MESO-CENOZOICO NA BACIA DE BOA VISTA (PB)

Reínaldo A. Petta -Dpto de Geologia UFRN -petta@ geologia.ufim.br
Rogério Vidal Nunes Barbosa -Geologia e Míneração ETFRN -rogerio@ eol.com.br

Este trabalho apresenta os resultados de investigações geológicas novas feitos na sucessão vulcano-
sedimentar de Boa Vista-PB / Brasil, dando ênfase aos aspectos do vulcanismo terciário, as argilas bentoni'ticas

que afloram nesta região e as implicações geo-econômicas depois da nova estratigrafia proposta. Nesta área,
recentemente foram identificadas três novas caracten'sticas geológicas:  (i) a ocorrência de uma unidade de
derrames basálticos cuja posição de estratigráfica foi recentemente definida; (ii) relações de estratigrafia que
implicaram na descoberta de novas ocorrências de bentonitas e (iii) caracten'sticas vulcânicas primárias bem

preservadas, como pillow lavas e pillow brechas, pela primeira vez descritas no Terciário do Nordeste de
Brasil.  As relações estratigráficas destes novos ni'veis de basalto e seu posicionamento estratigráfico em
relação  à sucessão  vulcano-sedimentar são muito importantes, porque  abaixo  desta unidade estão  sendo
identificadas novas ocorrências de bentonitas de qualidade excelente, situadas em áreas que até agora era
consideradas como estéreis. Finalmente são descritas as caracten'sticas destes tipos de depósito, que estão
sendo explorados nos últimos 20 anos, e uma nova classificação é apresentada levando-se em conta as rela-

ções estratigráficas, geológicas. Esta sugestão de classificação pode ser utilizada como guia para a explora-
ção de novos depósitos.
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MAPEAnmNTO GEOLÓGico DE uMA ÁREA A NE DE SANTA CECÍLIA (PB)

Sebasti,ão Rodrigo Cortez de Souza] ;  José Carneiro de Jesus Neto] ; Al,han José dos Santos2 ;  Brayer Grudka Lira] ;
José Mauricio Rangel da Silva3 ;  Sérgio Pacheco Neves3.

Este trabalho é o resultado do mapeamento geológico na escala de 1:30.000, numa área de aproxima-
damente 120 km2, localizada na região SSE do estado da Paraiba, a NE da cidade de Santa Ceci'lia, entre as
coordenadas 07°35'00" e 07°41'00"  S, 35°47'00" e 35°50'00" W. A ái-ea subdivide-se em duas unidades
litoestratigráficas principais: as rochas ortoderivadas do embasamento e as rochas paraderivadas da seqüên-
cia metassedimentar. 0 embasamento é composto por gnaisses/migmatitos ortoderivados paleoproterozóicos,
ocupando toda a porção norte da área. A maior parte da área caracteriza-se por rochas paraderivadas, que
foram metamorfisadas na fácies anfibolito (zona da sillimanita). Os litotipos mais comumente representados
são gnaisses diversos, às vezes migmatizados, xistos, quartzitos e mármores. Ocorrem ainda rochas cálcio-
silicáticas e anfibolitos intercalados, além de um ortognaisse supostamente cedo-brasiliano, bem foliado. As
rochas supracustrais repousam discordantemente sobre o embasamento gnáissico/migmatítico, e dentro da
seqüência supracrustal, ocorre uma intensa altemância litológica, sempre no contato entre os metassedimentos
(xistos e quartzitos diversos), todos ricos em micas, porfiroblastos de granadas   e sillimanitas. Estrutural-
mente, os litotipos estudados mostram uma deformação polifásica, com a tectônica tangencial dando inicio à
deformação  das  rochas  metassedimentares  (F]+2),  acompanhado  pelo  desenvolvimento  de lineações  de
estiramento  sub-horizontais  E-W  e  SE-NW.  Bandas  de  cisalhamentos,  veios  de  quartzo  e  pegmatitos
rotacionados e boztdz.7# assimétricos evidenciam claramente que a geração da foliação principal (S[+2) esta
associadaaumtransportedaseqüênciametassedimentarparaNW.UmafaseF3posteriorteriasidoresponsá-
vel por dobramentos deitados, enquanto uma fase F4 geraria as dobras abertas, com planos axiais sub-verti-
cais. Dobras mesoscópicas em foma de S e de Z da fase F3, na maioria dos casos com caimento para NE,
ajudaram na reconstituição de um sistema da denominada sinforme de Santa Cecilia, com vergência para
NNW. As zonas de cisalhamentos transcorrentes dextrais incipientes, com indicadores cinemáticos do tipo
C-S e os fraturamentos (sempre ressaltados pelos leitos de riachos, e geralmente marcando o contato entre os
metassedimentos),  completariam  o  desenvolvimento  da  trama  tectônica regional.  A  deformação  e  o
metamorfismo, supostamente brasilianos, juntamente com a presença de alguns migmatitos encontrados em
campo, comprova que a trajetória metamórfica da região por vezes atingiu a isógrada da anatexia (Mí+2). A

presença de fibrolita em macro e micro escalas, e de cianita (1ocalmente observada), comprovam as condi-
ções médias/altas para o evento metamórfico local (M]+2), supostamente na fácies anfibolito.

]  Graduandos/Geologia/UFPE (sebastíao.souza@ ufpe.br),
2  Pós-Graduação/Geociêncías/ UFPE, (3) TECMA/DGEO/UFPE
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RELAÇÕES ESTRUTURAls E IMPLlcAÇÕEs soBRE o ALOTAnmNTo DoS GRANIToS
RICOS EM U-ETR DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS (PB)

Sebastíão Rodrigo Cortez de Souza] ;  Edilton J. dos Santos] ;  J. Adauto de Souza Neto]'2

A área estudada possui uma superfi'cie de aproximadamente  150 km2,  limitadas pelas coordenadas
6°51'30" e 6°56'20"  ,  37°19'20" e   37°25'45".  Situa-se no terreno Rio Piranhas, cujas unidades regionais
compreendem gnaisses bandados do Complexo Caicó e granitos intrusivos da sui'te Poço da Cruz, ambos de
idade paleoproterozóica.  0  Complexo  Caicó  é  formado  por  altemâncias  de  ortognaisses  mesocráticos,
leucocráticos e metabasitos homblêndicos, intercalados com paragnaisses, rochas calcio-silicáticas e s'kcz7~ms'.
A suíte intrusiva Poço da Cruz inclui czz4gc72 gnaisses, ortognaisses leucocráticos e migmatitos. Os litotipos
apresentam tramas estruturais planares de direção predominantemente NNE-SSW, reconhecendo-se dobras
intrafoliais e antigas foliações, sugerindo pelo menos uma fase defomacional anterior. Essa foliação domi-
nante mergulha sistematicamente para WNW, havendo indícios de repetição por dobramento, desenvolven-
do-se dobras reviradas e isoclinais. Uma fase mais nova redobra essa trama dominante, gerando novas do-
bras, associadas a zonas de cisalhamentos transcorrentes dextrais, ramificações do sistema de cisalhamento
Patos-Malta (direção E-W), que representa o limite entre os terrenos Rio Piranhas e Granjeiro. As estruturas
caracten'sticas dessas fases são foliações de transposição e lineações (interseção e estiramentos) de baixo
ângulo, mergulhando tanto para NNE, quanto para ssw. Essa fase controla o aloj amento de granitos brasilianos
(cálcio-alcalinos rico em K), sendo o mais expressivo o complexo hil)rido Rio Espinharas. A leste do com-
plexo, predomina um fácies dion'tico precoce, que coexiste e/ou se mistura com um fácies félsicos porfin'tico
e equigranular, desenvolvendo-se estruturas tipo brecha, pz.JZow e diques sin-plutônicos. A atividade intrusiva
final é representada por diques grani'ticos leucocráticos róseos, equigranulares e de granulação fina, tardi a
pós-tectônicos, em parte controlada por um sistema de fraturas de direção NE-SW. Essa sui'te varia de grani-
tos §c7tszó sírz.cfo  até aplogranitos e epissienitos,  cujas fases metassomáticas  são  as responsáveis por uma
importante mineralização  de U,  citada na literatura.  Dados preliminares indicam um enriquecimento em
ETR nessas rochas, estando em andamento uma avaliação da concentração desses elementos, em função da
crescente importância econômica desses metais. 0 presente trabalho identificou pioneiramente a presença de
um possante dique dessa suíte, denominado dique de Espinharas, com cei.ca de 4 km de extensão e 300 m de
largura, fazendo parte de uma rede de diques secundários. Objetiva-se investigar o controle de alojamento
desses  corpos,  visando  ampliar  a  ocorrência  dessas  rochas  e  a detecção  de novas  mineralizações.  Em
afloramento, tais diques possuem espessuras variadas (decamétricas no máximo) e, em geral, preenchendo
fraturas de baixo ângulo, até sub-horizontais. Desenvolvem-se foliações de fluxo magmático de baixo ângu-
lo à sub-horizontal,  ao longo das quais  ocorrem níveis  (10-15  cm  de espessura)  porfin'ticos  de feldspato
alcalino, que localmente caracterizam uma textura em pente (pórfiros perpendiculares à foliação magmática).
Essas relações sugerem que tais diques alojaram-se ao longo de fraturas extensionais sub-horizontalizadas, o

que permite levantar-se duas hipóteses: 1) intrusões em regime transtracional, como descrito nos granitos do
leste da faixa Seridó; 2) intrusões pós-transcorrência brasiliana, relacionadas à fase de soerguimento pós-
orogênico. A postura dos diques é mais compatível com essa ú1tima hipótese, permitindo especular-se sobre
seu caráter pós-orogênico, de idade bem mais recente que a do pico metamórfico da orogênese Brasiliana.

]  Departamento de Geologia / CTG / UFPE ( sebastiao.souza@u,Ji)e.br|
2 Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geoci,ências / UFPE
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LINEAÇÕES OBLÍQUAS EM ORTOGNAISSES E ROCHAS SUPRACRUSTAIS NA PORÇÃO
LESTE DA PROVÍNCIA BORBOREMA: PARTIÇÃO VERTICAL DA DEFORMAÇÃO OU

EVENTOS CINEMÁTICOS DISTINTOS?

Sérgio Pacheco Neves, José Maurício Rangel da Sílva, Gorki Maria]w
Departameitio de Geologia, UFPE -50740, Recife, PE

A tectônica transcorrente na porção leste da Província Borborema (Estados de Pemambuco e Paraiba)
é bem cara.cterizada a partir de estudos estruturais, petrológicos e geocronológicos conduzidos nas principais
zonas de cisalhamento existentes e em corpos plutônicos com elas associados. Zonas de cisalhamento dextrais
com direção EW a ENE e sinistrais com direção NNE a NE constituem faixas miloni'ticas conjugadas varian-
do de várias centenas de metros a alguns quilômetros de largura, cujo desenvolvimento teve ini'cio em tomo
de 590 Ma atrás. Nas folhas Surubim e Santa Cruz do Capibaribe, amplas áreas foram pouco afetadas por
essa tectônica, permitindo avaliar o regime tectônico pré-transcorrente. Estudos sistemáticos conduzidos nos
últimos anos revelam a dominância nesta região de uma foliação de baixo ângulo preservada afetando rochas
supracrustais,  provavelmente  com  idade  de  deposição  Neoproterozóica,  e  ortognaisses  Paleo-  e
Mesoproterozóicos. A lineação de estiramento/mineral associada geralmente tem caimento baixo para ESE
nas rochas supracrustais e direção NE-SW a ENE-SSW, com caimento para NE ou SW, nos ortognaisses.
Critérios cinemáticos nas supracrustais (bandas de cisalhamento, relações S-C, boudins assimétricos, veios
rotacionados,  etc.)  indicam sistematicamente transporte com topo para WNW.  Critérios cinemáticos nos
ortognaisses são mais raros, sugerindo um componente importante de cisalhamento puro, mas quando pre-
sentes (foliações encurvadas, porfiroclastos manteados, boudins assimétricos) indicam transpofte tectônico

para NE.
Estudos conduzidos em cinturões orogênicos fanerozóicos mostram que cinemáticas distintas podem

se desenvolver em ni'veis crustais diferentes em resposta a uma mesma cinemática global. No presente caso,
o padrão observado das lineações é atribuído a eventos cinemáticos sucessivos, mas superpostos, durante a
Orogênese Brasiliana. A presença local de cianita nos metassedimentos sugere tectônica compressiva, com o
desenvolvimento de nappes e conseqüente espessamento crustal. Esta deformação teria sido acomodada nos
ortognaisses subjacentes por fluxo dúctil numa direção oblíqua à dos nappes. A hipótese de uma partição
vertical da deformação é mais consistente com a ausência de relações de truncamento de uma lineação pela
outra do que com a hipótese altemativa de que as cinemáticas distintas resultam de defomação polifásica.
Tanto no caso dos metassedimentos quanto dos ortognaisses, sãeGÍs graníticos ocorrem intercalados com a
foliação principal e a temperatura localmente foi suficiente para promover anatexia. A datação dos sãecfs e
dos leucossomas dos migmatitos pemitirá verificar a hipótese aqui aventada.
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ANÁLISE MICROESTRUTUML DA DEFORMAÇÃO FRÁGIL EM ARENITOS
POROSOS DA FORMAÇÃO ASSU, BACIA POTIGUAR

T;al:l,es Souza Ferreira(])  & Fernando César Alwes da Silva(2)

A defomação frágil em arenitos da Formação Assu na Bacia Potiguar é pouco conhecida em relação
aos mecanismos defomacionais que atuam em escala microscópica. Alguns afloramentos dessa fomação
têm revelado a presença de Z}cz7!cJczs dé' dé'/07~mczçõo,  milimétrica a centimétrica em espessura e alcançando
alguns metros em extensão. Essas bo77cZczs podem ocorrer também em foma de cZz4sfc7Ü onde, por vezes, é
difícil a individualização de bandas. A fomiação dessas estruturas pode ser atribui'da a processos de cominuição
ou compactação dos arenitos porosos, podendo funcionar com conduto ou selante em relação à migração de
fluidos, daí sua importância no contexto de bacias contendo hidrocarbonetos.  0 estudo dessas bandas na
escala microscópica apresenta-se como uma ferramenta imprescindível na elucidação dos mecanismos res-

ponsáveis  pela  sua  origem e  desenvolvimento  além de fomecer infomiações  sobre relação  porosidade
permeabilidade. Este estudo compreende a caracterização microscópica deste tipo de estrutura (geometria e
mecanismo deformacional), sua relação com a meso escala e visa, posteriomente, subsidiar incursões no
campo do ztpscczJc, no contexto das grandes falhas que afetam a áreao

A aná1ise microscópica das bandas de deformação estudadas mostra critérios estruturais bastante rele-
vantes para entendimento dos mecanismos que ocasionam processos de cominuição dos grãos. 0 estudo da
distribuição, orientação e inter-relação das fraturas intra e intergranular decorrentes, proporciona uma inter-

pretação consistente com a distribuição das fraturas de Riedel. As seções delgadas estudadas mostram fratu-
ras intergranulares com um padrão de inter-relação bem definido. A repetição deste padrão de fraturamento
em várias lâminas de diferentes pontos dentro da zo7tcz cZc cZcz#o§, sempre seguindo a orientação principal das
bandas de deformação, demonstra uma homogeneidade nos mecanismos atuantes na fomação desta estrutu-
ras. 0 principal processo observado é o fraturamento intragranular, que leva a diminuição da granulometria
(cominuição) do arenito ao longo das Z)cz77cZczs em relação a áreas adjacentes a estas. Entretanto, observa-se
também uma complexa geometria e evolução das fraturas intragranulares. Estas fraturas ocorrem com pa-
drões variados, podendo ser escalonadas, isoladas ou  pares conjugados. Dependendo da orientação dessas
fraturas em relação ao principal tensor local, podem ser encontradas estruturas de deslocamentos simples ou
do  tipo  V pztJJ-czpczrz,  que  devido  à movimentação  diferencial  entre  os  segmentos,  pode  ser usada como
critério cinemático.

Os  dados  microtectônicos  integrados  àqueles  de  afloramentos  subsidiarão  incursões no  campo  do
L£ps'cczZé?, no contexto das grandes falhas que afetam a área.

(]) Graduando em Geologia -UFRN -Bolsista IC-ANP PRH 22
(2) Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica -DG -UFRN. Pesquisador do CNpq
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CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO ESTRUTURAL, METAMÓRFICO E DA
DEFORMAÇÃO DAS ROCHAS METAPELÍTICAS DO GRUPO

MACURIJRÉ NA REGIÃO DE CARIRA -SERGIPE

Ul)iraci dos Reis Freitas] , Ãngela Bectiriz de Menezes Leal] , Telésforo Martínez Marques]

A área em estudo está situada no município de Carira, Estado de Sergipe, entre as coordenadas geográ-
ficas  10°00'  e  10°30'  de latitude sul e 37°00'  e 38°45'  de longitude oeste. Este trabalho foi desenvolvido
dentro das atividades práticas das disciplinas de Petrologia Metamórfica e Geotectônica e que teve como
objetivo caracterizar as feições geológicas estruturais e metamórficas/deformacionais dessas rochas, através
de levantamentos bibliográficos e a partir de dados de campo obtidos durante a excursão curricular destas
disciplinas. 0 Grupo Macururé compreende rochas metapeli'ticas (predominantes) e raras intercalações de
metavulcanitos ácidos a intemediários. Seus litótipos apresentam estratificação n'tmica e foram interpreta-
dos  por Jardim  de  Sá  (1994),  como  turbiditos  de  natureza flyschóide.  As  rochas  da região  de  Carira,
metamorfisadas  na fáceis  xisto  verde  a  anfibolito,  são  constituídas  principalmente por biotita,  granada,
moscovita e quartzo e podem ser descritas como granada-biotita-moscovita-xisto intercalados por lentes de

quartzitos miloníticos, de mármores e de rochas máfico-ultramáficas. Nos arredores do município de Carira
são comuns os acamadamentos n'tmicos, com altemância de camadas centimétricas de cores e composições
diferenciadas,  geralmente argilosas e siltosas.  Estas rochas  apresentam contatos gradacionais, 1ocalmente
tectônicos, corri redobramentos freqüentes, tendendo a coaxiais, com uma fase tardia transversal. Mostram
feições como superfi'cies axiais de dobras recumbentes com flanco boudinado, cinemática nomial, falhas
deitadas,  granada cortando  a foliação caracterizando a cinemática pós deformacional, quartzo estirado e
boudinado. Estruturalmente estas rochas se caracterizam por apresentar defomação polifásica, com orienta-
ção geral NW-SE na parte oeste, sendo mais desamônica na parte leste e falhas transcorrentes orientadas na
direção NE-SW, por vezes estas falhas controlam a colocação de diques máficos de espessuras centimétricas,
provavelmente de idade mesozóica. Uma foliação subparalela evidencia a presença de dobramentos isoclinais
(dobras apertadas) da primeira fase. Foi evidenciada a presença de abundantes corpos granitóides intrusivos,
tardi  a pós-tectônicos  na região  de  Carira,  responsável  pelo  metamorfismo  de  contato  nos  metapelitos
encaixantes e obliterações das estruturas pretéritas, entretanto, este metamorfismo não foi tão intenso quanto
o metamorfismo que afetou estas mesmas rochas na região de Coronel João Sá, no Estado da Bahia, onde
houve um crescimento das moscovita devido ao calor.

1  Instituto de Geoci,ências/Universidade Federal da Bahid ubiracil   freitas@vahoo.com.br
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SIGNIFICANCE OF SHOSHONITIC SYENITES FROM THE BORBOREMA PROVINCE, NE
BRAZIL, BASED ON Nd-Sr ISOTOPIC DATA

A F. da Silva Filho] , I.P. Guimarães]  and W.R. Van ScJm"s2

Keywords: Crustal Evolution, Shoshonites, Isotope Geology.

The Central and Southem Tectonic Domains of the Borborema Province host various granitoids having
TDM model ages ca.  1.4 Ga.  Their ages range from  1.0 to 0.6  Ga and show  a wide range in  geochemical
composition.  They  are located within  the Cachoeirinha-Salgueiro,  Alto-Pajeú,  and Pemambuco-Alagoas
terranes.  Two intrusions  among  them are  syenites  which  are located on the border of the Cachoeirinha-
Salgueiro and Pemambuco-Alagoas terranes. They are all late Neoproterozoic (0.6 Ga),1ate-tectonic, silica-
saturated, sub-alkaline, and called respectively as Terra Nova and Serra do Catú plutons. The Terra Nova

pluton comprises the association diorite-syenite, while the Serra do Catú pluton comprises the association
diorite-syenite-sienogranite. Both suites show strong shoshonitic character, very high LIL contents, mafic
enclaves with high Cr and Ni contents, and subduction-related chemical character. A third pluton, the Bom
Jardim  syenite,  is  located in the  southem  margin of the Rio Capibaribe terrain,  and has been  used  as  a
reference.

The TDM model ages of 12 samples from Terra Nova and Serra do Catú suites range from 1.28 to 1.54
Ga. The Bom Jardim syenites TDM model age ranges from 1.76 to 2.0 Ga. Isotopic Nd and Sr coupled data for
the three suites are compatible with an evolution through mixing between continental tholeiites and a granulitic
lower crust,  the Bom Jardim intrusion  showing the  greatest granulitic component.  The  same  set of data
shows their Nd -Sr isotopic compositions are close to the EM-I enriched mantle component field. There is
debate over the nature of the EM-I mantle, if is a recycled lower continental crust or a metasomatized mantle.

Syenitic magma is nomally only generated through partial melt of a mantle protolith, and this hypothesis
is supported by the mafic enclaves and high Cr-Ni contents. High LIL contents suggest that both suites were
extracted from an enriched mantle,  and the LIL enrichment is  classically  attributed to injection  into the
mantle via subduction of continentally derived sediment/crust/altered oceanic crust/ocean island crust.  This
is the enrichment process that generates the EM-Il mantle component, which is not supported in our case by
the Nd-Sr data available.

The available data allow us to conclude that the protolith of the shoshonitic syenitic intrusions from the
Borborema Province, with TDM ranging from 1.28Ga. up to 2.OGa., were comprised by a mixture of mantle
component EM-I plus continental tholeiitic volcanics plus granulitic lower crust. The EM-I signature of the
analysed samples poses a question on the previous association between these shoshonites and the operation
of a subduction process during the Brasiliano orogeny. At the same time these rocks show Nd-Sr isotopic
signature of extensional-related tectonic setting.  Thus, these suites may have evolved in a rapidly changing
tectonic environment during assembly of West Gondwana.

]  l-UFPE-DGEO` Reci_fe. PE. E-mai,l:  afsf@ufi}e.br
2  UniveTsity of Kansas, Departmeiti of Geology, I.a:wrence, KS, 66049
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EPÍDOT0 GEMA DO TACTITO DE ÁGUA FRIA, PROVÍNCIA BORBOREMA, NE DO BRASIL.

Ana Cláudia Mousinho Ferreira] , José Aderaldo de Medeíros Ferreira2,
José Ferreira Tcwares3 e Dwight Rodrigues Soares4.

A região do Seridó nos Estados  da Paraiba e Rio Grande do Norte abriga a maior parte da grande
província scheeliti'fera da Borborema, na qual se destacaram grandes Minas como: Brejuí, Barra Verde, Boca
de Lajes, Zangarelhas, Quixaba, Quixeré, Malhada dos Angicos, Malhada Vermelha e que notabilizou-se por
uma produção de tungs.tênio, durante mais de quatro décadas. Nestas grandes jazidas, onde os tactitos são
mais bem desenvolvidos, foram também identificados processos hidrotermais com a fomação de gi-andes
"oreshoots" de scheelita associadas a zeó1itos, calcita placosa, selenita, fluorita, sulfetos (pirita, calcopirita,

bomita, molibdenita e galena), quartzo, feldspato, além de granadas, vesuvianita e epídoto. 0 tactito de água
Fria localiza-se no Município  de  Santa Luzia, Estado da Paraiba.  Trata-se de uma estreita lente do tipo

gnáissico  anfibolítico,  bastante epidotizada (Ferreira,  1973),  com aproximadamente  2 km de extensão e
espessuras variando entre 0,3 e 1,2 m. Compõe uma sequência de gnaisses fé1sicos, quartzitos recristalizados
e biotita xistos comubianitizados, orientados segundo a direção N45°E e forte mergulho (70°) para SE. Os
tactitos deste tipo são simples e muito pobres em variedades minerais. Ocorrem anfibó1ios e piroxênios nas
zonas extemas, no contato com as rochas encaixantes, enriquecendo-se de outros minerais calciossilicáticos
na medida que se aproximam das zonas mais intemas, onde, até podem aparecer bolsões. No tactito de Agua
Fria,  além do epídoto que é predominante na extremidade SW da lente,  ocorrem homblenda,  diopsídio,
tremolita, grossulária, andradita, quartzo, scheelita, escapolita e alguns minerais de hábitos terrosos, como
formas de alterações. 0 epi'doto é um silicato de ferro, alumínio e cá1cio que pode ser expresso pela fómula
Ca2 (Al, Fe)3 Si3 0[2 (OH). Aná1ise química semiquantitativa por fluorescência de raios X indicou a presença
de A1, Si, Ca, Fe e traços de K, Ti, Mn, Cr, V, S, Sr, Co, Ni, Cu, Ga e P. A fórmula estrutural foi calculada
estequiometricamente para  13  (0, OH)  (Deer eJ cz/.,1981) e pode ser escrita genericamente como:  (Cam
Tio,oi Mno,oi Km[)],89 (A12,56 Feo,64)3,2o Si3j4 0]2 (O,H). Suas Cores, 8eralmente fortes, variam entre verde e ama-
relo esverdeado, castanho e verde escuro. Em Agua Fria, os epídotos com qualidades gemológicas ocorrem
em bolsões, no local denominado "Grota". Os cristais transparentes, grandes e defomados, aparecem geral-
mente isolados e com pesos que variam entre 2 a 50 gramas aproximadamente. Possuem dureza em tomo de
6,5 e densidade média 3,30. Apresentam forte pleocroísmo nas cores verde escuro, verde amarelado escuro
e castanho. Possuem clivagem perfeita em duas direções, uma perpendicular a cor verde escuro, outra per-

pendicular a cor castanho e fratura conchoidal no outro sentido. 0 i'ndice de refração varia entre ne = 1,727
a  1,728  e nw  =  1,751  a  1,755  e a birrefringência entre 0,023  e 0,033.  As  inclusões  observadas  em oito
amostras foram alguns cristais com fomas geométricas delineadas e arestas e vértices arredondados, prova-
velmente de zircão; geminação polissintética; inclusões epigenéticas bifásicas; e, planos de fraturas tensionais
ou mecânicas, algumas de cicatrização.

Palavras-chave: Epidoto, gema, tactito, Agua Fria.
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GAHNITAS GEMAS DO PEGMATITO ALTO MIRADOR, REGIÃO DO SERIDÓ (RN).

Ana Cláudia Mousinho Ferreira] , Dwight Rodrigues Soares2,
José Aderaldo de Medeiros Ferreira3 e José Ferreira Tcwares4.

A gahnita é um membro final da série dos espinélios (A8204), onde A=Zn e B=Al, com fómula geral

Z:fulá:4ésE:::an|dFodãp::sée:itâ:::àoosudi::;+i,n::.2:,nT'r,m¥;oT:,.çsri.:1uemccaitF.:Ti=|ne:r,:1(Zon;i:;epmo:icçá:ià:
coordenação tetraedral, e é um mineral muito raro quando exibe transparência e qualidade gemológi.ca. 0
pegmatitoAltoMiradorcortaosqu,artzitosdaFomaçãoEquador,naregiãonordestedeCarnaúbadosDantas,
Estado do Rio Grande do Norte. E um pegmatito granítico, zonado e complexo portador de minerais raros
como espessartita, euclásio róseo e bertamdita, além da gahnita. É um corpo subvertical, com direção N70°W
e forte mergulho de 80°N, e se estende aflorante por mais de 150 m, com espessura média de 4 m Q]erreira c7f
cz/., 2000). Possui faixas ti'picas de enriquecimento por substituição que interceptam o pegmatito intensamen-
te.  Nessas faixas  estão 1ocalizadas,  entre outras  gemas,  as  gahnitas.  Embora Cemy  & Hawtome (1982),
afirmem que a cristalização da gahnita é controlada por atividades sulfi'dicas nos fluidos de origem e é a
única fase fomadora de Zn nos pegmatitos visivelmente pobres em sulfetos, em uma zona de enriquecimen-
to do pegmatito Alto Mirador foram encontradas espessartitas e gahnitas com manchas de digenita maciça
alterando para malaquita. No Alto Mirador as gahnitas são verdes, com tonalidades variando entre claro e
escuro, e ocorrem sempre associadas a cleavelandita e espessartita, principalmente na presença de digenita,
tantalita e manganotantalita placosa, muitas vezes inclusas na gahnita, além de euclásio rosa, zircão, apatita,
quartzo e lepidolita. Apresentam-se com boa cristalização e transparência. Ocorrem no sistema cúbico, for-
ma octaédrica, faces estriadas, brilho vi'treo, fratura conchoidal, ausência de clivagem, dureza entre 7,5 e s e
densidade relativa média (6  amostras)  de 4,59.  0 i'ndice de refração  medido em dez amostras  lapidadas
variou entre  1,792 e  1,796. Aná1ises qui'micas por microssonda eletrônica indicaram a presença de A1, Zn,
Mn, Fe2+, Mg e traços de Si, Ti, Cr e Ca. As fórmulas estruturais foram calculadas estequiometricamente para
32 (0) (Deer eJ czZ.,1981), utilizando a média do peso percentual das 6 deteminações realizadas para cada
gahnita. Considerando a fórmula geral da gahnita como: R82+ R]63+ 032, onde R8 é o sítio estrutural A e R]6 é
o sítio estrutural 8, que está na proporção 2: 1 em relação ao si'tio A. A fórmula estrutural da gahnita clara

Ê:o:4e|#rno::|C,::ot5aAg|::9e6rbc3a2T#3aphonr|:tÍZTa7i5áTZorilgo::B,a49¥|o,o;o'7dgoâiiÍ35Ao3e2neaaegca:rnaltsa6::C;orà:o`tz:á|9.9oMfg,2i
está presente em menor quantidade na gahnita clara que na de cor verde escura e ambas têm baixo conteúdo
de Ti e traços de Ca e Cr. A gahnita clara mostra um enriquecimento de Zn no núcleo em relação às bordas,
enquanto a gahnita escura não apresenta um perfil borda-núcleo de Zn bem definido. A gahnita clara tem
iima composição molecular de Ghg5,] Ga2,4Hr� Spo,7, sendo gahnita quase pura, enquanto que a escura tem

::pT:eg|:1.ç:#|e2Cá'3;:f:rg::Í,âSáé,5Aq:5óSae2,5g,a::;:::?#:dÃ|:Só:rq::JCuonn,toeÉ:omr:zgoaáhvneiltá,afsommo;eíual::::
completa dos espinélios.

Palavras-chave: Gahnita, gema, espené1io, pegmatito, Mirador.
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LITOGEOQUÍMICA DAS ROCHAS ALCALINAS DO MACIÇO SIENÍTICO ITABUNA,
REGIÃO SUL DO ESTADO DA BAHIA

Adriana Almeida de Peixoto] '2 ; Maria de l.ourdes da Silva Rosa2.3 ; Herbet Conceíção2

0 Maciço Sieni'tico de ltabuna (MSI) 1ocalizado na região sul do Estado da Bahia, é um dos maciços
mais representativos da Provi'ncia Alcalina do Sul do Estado da Bahia (PASEBA), sendo uma expressão do
magmatismo alcalino Neoproterozóico na região, com idade de 675 ± 5 Ma, obtida pelo método U-Pb. Este
corpo possui uma área de aproximadamente 450 km2 e ocorre intrusivo em terrenos granulíticos Arqueano-
Paleoproterozóicos do Cinturão ltabuna. As rochas desse maciço apresentam contatos controlados por falhas
com as rochas encaixantes. Petrograficamente, essas rochas classificam-se como sienitos, dioritos, nefelina-
sienitos, monzodioritos, leucogabros e noritos. Nessas rochas também podem ser encontrados xenólitos do
embasamento e intrusões de diques alcalinos e subalcalinos predominantemente basá1ticos, podendo ocorrer
termos traquíticos e fonoli'ticos. Através dos dados litogeoquímicos, pode-se observar que a quantidade de
álcalis aumenta com o crescimento da silica, variando de 46,0 a 64,0%, assim, é possível observar que as
rochas desse maciço evoluem dos temos básicos a félsicos, conseqüentemente, de gabros a sienitos. Através
do diagrama TAS, as rochas classificam-se como gabros, monzogabros, /oz.d-gabros, monzodioritos, /oz.d-
dioritos, monzonitos, /oz.cZ-monzonitos,  sienitos e /oz.d-sienitos.  Observou-se que com o aumento da silica
ocorre o decréscimo do Ti02, Feo, Mno, Mgo, Cao, P205, sugerindo a existência de fracionamento dos
minerais opacos, piroxênio e anfibólio, biotita e apatita. No caso do Na20 e K20, a tendência é crescente com
o crescimento da si'lica, refletindo na cristalização dos feldspatos nos temos mais evolui'dos. Algumas ro-
chas do maciço mostram enriquecimento em A1203, com valores entre 12,10 e 19990% e quando calculada a
Noma CIPW, essas amostras apresentam feldspatóides.  Segundo a composição nomativa,  as rochas do
Msl chegam a conter 60,83% de albita, 36,38% de ortoclásio, 20,79% de anortita e 8,84% de quartzo (valor
máximo). Em algumas amostras analisadas são fabricados hiperstênio nomativo,  diopisi'dio normativo e
olivina, mas a presença de olivina reflete provavelmente os conteúdos de piroxênio e anfibó1io (homblenda)
nessas rochas. As rochas do Msl possuem baixos valores em Y, Cr, Ni, V e Co, valores moderados em W,
Nb, Rb e Pb, e altos conteúdos em Ba, Sr, F, Cl e Zr. Esses dados geoqui'micos indicam que o controle da
evolução magmática foi feito por cristalização fracionada. Esta é a contribuição de número  152-2003 do
GPA-CPGG-UFBA. PczJú!vrtzs-cÃ¢ve.. PASEBA, Maciço ltabuna, Sienitos, Rochas alcalinas.
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CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA DE ROCHAS METAMÁFICAS DO TERRENO AIJTO
MOXOTÓ, PROVÍNCIA BORBOREMA, NE BRASIL

Almeida, C.NÍ ., Guimarães, I.P2., Topitisch, W] . e Beurlen, H3 .

Palavras Chaves: retroeclogito; metamorfismo de alto grau; toleítos oceânicos

No Terreno Alto Moxotó, Província Borborema (NE Brasil) ocorre um £7ic7zd de rochas metamáficas (Costa ef
cz/,  1979),  abrangendo anfibolitos,  piroxenitos e retroeclogitos  associadas  a anomalias gravimétricas emparelhadas

positivo-negativas. Neste trabalho serão discutidos dados geoquímicos provenientes da região de Queimadas, Itabaiana,
e ltatuba (PB).

Essas rochas ocorrem como nódulos ou lentes dentro de gnaisses-migmatitos de alto grau com idade U-Pb em
zircão de 2,1 Ga (Brito Neves, 2001) ou, sob a foma de blocos soltos nas proximidades dessas associações.

Sua mineralogia é constituída por clinopiroxênio,  granada,  quartzo,  opacos  e como fases retrometamórficas
observa-se ortopiroxênio, homblenda, plagioclásio e tremolita. Associações de olivina envoltas por coroas de anfibólio;
antofilita, tremolita, clinopiroxênio + espinélio sugerem um protó1ito mais máfico (peridotito?). As feições microtexturais
indicam que as rochas metamáficas estudadas foram submetidas a pelo menos quatro fases metamórficas:eclogito,
granulito, anfibolito e xisto verde (Almeida cf czJ, 2003). A química de rocha total para as rochas estudadas indicou
uma composição basáltica subalcalina.  Os retroeclogitos  e anfibolitos  apresentam afinidade toleítica,  enquanto os

piroxenitos, tendem a ser komatiíticos. Mostram alta razão Ti02/K20 típica das rochas toleíticas oceânicas. Todavia,
os anfibolitos de ltabaiana e alguns retroeclogitos de ltatuba mostram razão Ti02/K20 mais baixas, sendo classificadas
como basaltos não oceânicos.

Os retroeclogitos podem ser divididos em dois grupos: um grupo enriquecido em Feot, Ti02 e P205 e um grupo
enriquecido em Mgo, A1203, Cr e Ni. Os piroxenitos representam as rochas menos diferenciadas com maior conteúdo
emM8O.

Spz.de7idz.czg7icz772s para os retroeclogitos ricos em Mgo, Cr e Ni, mostram moderadas razões LILE/HSE e ano-
malias positiva em Ba, e negativas em Nb e Zr, e os padrões de ETR mostram-se horizontalizados com leve enriqueci-
mento nos LREE, e pequenas anomalias positivas de Eu, características típicas de basaltos toleíticos de arcos de ilha.
Entretanto, os spz.cZc7itzz.czgrcz77# das rochas ricas em Fe-Ti, apresentam anomalias negativas em Ba e Sr, e os ETR são
marcados por leves  anomalias negativas  em Eu,  padrões esses também observados  em toleítos de arcos  insulares

(Wilson,  1989). Essas variações composicionais foram observadas nas rochas eclogíticas alpinas e foram interpreta-
das como reflexo da composição química/mineralógica e ambiência tectônica dos seus protó1itos.

Dessa forma, conclui-se que os retroeclogitos e anfibolitos teriam sido fomados a partir de basaltos toleíticos
acima de uma zona de subducção, sofrendo processos contínuos de diferenciação gerando termos mais enriquecidos
ricos em Fe e Ti,  e  seus  equivalentes  metamórficos  marcados por uma maior quantidade de quartzo modal.  As
metamáficas menos diferenciadas poderiam ter como protólitos, cumulados piroxeníticos e/ou peridotitos.
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GRANITOGÊNESE TRANSAMAZÔNICA NO BLOCO DO GAVIÃO, CRÁTON DO SÃO FRAN-
CISCO, BAHIA, BRASIL: ASPECTOS GEOQUÍMICOS

Angela Bectiriz de MENEZES LEAI:] , Lutz Rogérío BASTOS LEAL] , Wílson TEIXEIRA2 , José Carlos CUNHA3

Na  porção  norte  do  Cráton  do  São  Francisco  ocorre  expressivo  plutonismo  com  caracteri'sticas

peraluminosas e metaluminosas, afinidade cálcio alcalina e idade paleoproterozóica (ex. Camaiba, Campo
Fomioso, Flamengo, Riacho de Pedras, Lagoinha, Lagoa Grande, Caetano e Gameleira). Este plutonismo
está posicionado ao longo do lineamento transamazônico Contendas-Jacobina a.CJ) e apresenta mineralo-

gia, natureza química e isotópica ti'picas de granitóides fomados a partir de reciclagem da crosta continental,
sendo que alguns dos plutons apresentam semelhanças geológicas e geoqui'micas com os granitos Hercynianos
e Himalaianos. 0 desenvolvimento deste magmatismo está associado à colisão continental entre os Blocos
do Gavião (BG) e Jequié (BJ), ocorrida a cerca de 2,0 Ga atrás, durante o ciclo Transamazônico.

Serão  apresentados  neste trabalho  aspectos  geológicos,  geoqui'micos  e  geocronológicos  de  quatro
intrusões  granitóides transamazônicas relacionadas  ao BG (Rio do Paulo-RP,  Caculé-CA, Iguatemi-IG e
Espírito Santo-ES). 0 maciço do RP situa-se a noroeste da cidade de Brumado, é constituído por biotita-

granitos e homblenda-biotita-granitos, fortemente foliado por uma tectônica de cisalhamento, que desenvol-
ve textura milonítica. Associado a estas rochas ocorrem enclaves de rochas máficas e "spots" máficos, além
de enclaves dos terrenos TTG arqueanos. 0 maciço de CA está situado nas proximidades da cidade homôni-
ma, possuem composição homogênea, com discreta orientação dos componentes máficos (anfibó1io e biotita),
dispersos num mosaico formado por feldspato e quartzo. São comuns a presença de xenólitos angulares de
rochas gnáissicas paraderivadas e de granulitos máficos. 0 maciço de ES  ocorre a noroeste da cidade de
Brumado, intrusivo nos terrenos TTG, apresenta aspecto homogêneo e é constitui'do por duas micas (biotita
e moscovita). Possui estrutura levemente foliada e enclaves dos terrenos TTG arqueano. 0 macico de IG
situa-se na porção centro-norte da região, é constituído por biotita-granitos, estrutura levemente foliada e

presença de enclaves de rochas gnáissicas-migmatíticas são frequentes (Bastos Leal 1998).
Investigações geoqui'micas e isotópicas nos granitóides do BG (Rio do Paulo, Iguatemi, Caculé e Espí-

rito  Santo)  revelam,  a  exemplo  dos  granitóides  dispostos  ao  longo  do LCJ,  que  os  terrenos  gnáissico-
migmati'ticos arqueanos do BG tiveram importante participação na gênese do magma parental da granitogênese

paleoproterozóica deste segmento cratônico. Os dados geocronológicos Rb/Sr e 2°7Pb/2°6Pb obtidos revelam
idades de cristalização em tomo de 2,0 Ga. Os dados isotópicos Sr-Nd, com valores de razão inicial 87Sr/86Sr
entre 0,704-0,770 e eNd = -5,8 a -13,4, além de enriquecimento em elementos LILE (K, Rb, Ba e ETR) em
relação aos IHSE (Ti, Zr e Y) ir`.dicam que estas rochas são provavelmente derivadas de mistura de material

juvenil paleoproterozóico e materiais crustais arqueanos (Bastos Leal 1998).

Palavras Chave: granitos, geoqui'mica, proterozóico
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CORÍNDON DO ESTADO DA BAHIA: CATINGAL

Antoiúo l.iccardo ].3, JoãD E. Addcid ].2 , Hama Jordt-Evangelista 3
Júlio César-Mendes 3 , Ester Figueiredo Olíveira4

Encontram-se no mercado de gemas e minerais de coleção exemplares de con'ndon provenientes da
localidade de Catingal (13°56'54"S e 40°37'45"S), vizinhanças de Manoel Vitorino, na região centro-sul da
Bahia. 0 con'ndon é encontrado em depósitos primários, como porfiroblastos centimétricos em biotita gnaisses
de fácies granulito, com auréolas de feldspato em tomo desses cristais. A ocorrência desse mineral em rocha
hospedeira fresca é rara em regiões de clima tropical, em função da grande susceptibilidade intempérica da
rocha em comparação com o con'ndon. Con'ndon pode ser gerado, em rochas metamórficas, em temperaturas
relativamente baixas (400-450°C). No entanto, a associação com álcali-feldspato e sillimanita, além da pre-
sença de espinélio, indicam condições metamórficas de altas temperaturas. 0 mineral apresenta-se em cris-
tais euédricos e com colorações variando de castanho-escuro até verde-amarelado, com alguns mostrando
certa transparência.  Estudos  preliminares  foram realizados  com  o  objetivo  de caracterizar e  verificar a
potencialidade gemológica do con'ndon de Catingal  visando um possível tratamento témico.  Através de
microscópio eletrônico e difratometria de raios X foi possível a constatação das seguintes inclusões só1idas:
diásporo, zircão, monazita e óxidos de ferro, provavelmente hematita. A presença de diásporo, que nomal-
mente se concentra em planos de geminação polissintética, parece ser a principal causa da diminuição da
transparência nos cristais opacos desse con'ndon. Resultados de análises em Ativação Neutrônica realizadas
em cinco amostras e ICP* em uma indicaram a seguinte composição: Cr 75-146ppm; Fe 9439-12766ppm;
Ga 95-138ppm; Na 64-107ppm; Ce 31-109ppm; La 14-129ppm; Ti  158ppm*; Mn 22ppm* e V 22ppm*. 0
Fe em teores consideráveis pode ser o agente causador da coloração verde-amarelada e mesmo da tonalidade
castanho-escura de certos exemplares. Freqüentemente a mistura de tonalidades e a variação de cores desse
tipo de material  é resultado  de mais  de um mecanismo de causa de cor.  Assim, condições diferentes de
tratamento témico poderiam proporcionar resultados variados, confome o mecanismo de cor sobre o qual
fosse atuar este tratamento. A presença de Ti, mesmo que em quantidades baixas, juntamente com o Fe,
indica a possibilidade de  mudança para a cor azul  com tratamento témico  adequado, pois esses  são os
elementos que compõem o principal mecanismo de causa da coloração azul em safiras de outras localidades.
Quando exposto à luz ultravioleta, o con`ndon de Catingal apresenta reação moderada de cor anil em ondas
curtas e também em ondas longas. Os resultados das análises químicas apontam indícios para aproveitamen-
to gemológico do cori'ndon de Catingal, confome tratamento témico aplicado.

Palavras-chave: con'ndon, INNA, Catingal
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CORINDON DO ESTAD0 DA BAHIA: LAJEDINHO

Aníonio Li.ccardo ].3 , João E. Addad ].2, Hama Jordt-Evangelista 3
Júlio César-Mendes 3 , Ester Figueiredo OlíveiTa4

A mineralização de coríndon da fazenda Lajedinho (15°06'34"S e 40°48'36"W), munici'pio de Vitória
da Conquista, ocorre em tremolita-actinolita-clorita xisto associado a material de natureza caulini'tica e quartzo.
Regionalmente predominam terrenos gnáissicos, arqueanos / paleoproterozóicos,1ocalmente migmatizados,
com lentes de rochas básicas e ultrabásicas,  geralmente xistificadas,  além de rochas calcissilicáticas.  As

possibilidades para a geração do mineral nesses terrenos são o metamorfismo regional ou a dessilicificação
de rochas  básicas  por metassomatismo.  Uma caracterização  mineralógica/gemológica preliminar desse
con'ndon é apresentada. 0 material encontrado apresenta-se em cristais prismáticos, euédricos a subédricos
com coloração rósea a vemelho, translúcidos a opacos. Boa parte desse material apresenta aproveitamento

gemológico, principalmente na foma de cabochões de tamanho grande e coloração predominantemente rosa
escuro. Resultados de análises em Ativação Neutrônica realizadas em cinco amostras e ICP* em uma indica-
ram a seguinte composição: Cr 547-886ppm; Fe 637-863ppm; Ga 25-29ppm; Na 80-135ppm; Ti 75ppm*;
Mn  35ppm*  e  V  9ppm*.  0  Cr em  teores  consideráveis  pode  ser o  agente  causador da coloração  rosa
avemelhada, sendo os tons escuros castanhos atribui'dos ao Fe. Normalmente Mn e V também podem con-
tribuir na causa de cores avemelhadas, mas seus teores são muito baixos comparativamente. Quando expos-
to à luz ultravioleta, o con'ndon de Lajedinho apresenta reação de cor vemelha forte em ondas curtas e muito
forte em ondas longas, podendo ser também associado à presença do Cr. Análises de ATD e ATG realizadas
no material produzido em Lajedinho apresentaram uma reação endotémica e perda de massa entre 450 e
520°C, o que pode ser atribuído à presença de fases hidratadas inclusas no mineral. As inclusões sólidas
encontradas foram basicamente rutilo, diásporo, bohemita e moscovita. A baixa transparência desse material
pode ser diretamente associada à presença dessas fases hidratadas, principalmente diásporo, localizado nos
planos de geminação polissintética do con'ndon. Recentemente a jazida recomeçou a sua produção, com
grande quantidade de gemas com até 40ct sendo apresentadas na Feira lntemacional de Pedras Preciosas de
Teófilo Otoni em 2003.

Palavras-chave: con'ndon, INNA, Lajedinho
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CORÍNDON DO ESTAD0 DA BAHIA: RIO PARAGUAÇU

Aitionio Liccardo ].3, João E. Addad 1.2,

Júl,io César-Men,des 3 , Hama Jordt-Evc[ngelista 3

Ocorrências de corí.ndon do Rio Paraguaçu estã01ocalizados nas proximidades do município de ltaetê
(13°02'44"S e 40°46'55"W). São depósitos coluvionares e aluvionares recentes. Variações quantitativas de
minerais pesados derivados da mesma fonte podem determinar caracten'sticas do meio de transporte e infor-
mações sobre a fonte dos  sedimentos.  Os depósitos coluvionares do Rio Paraguaçu consistem em areias

pouco selecionadas, com grande participação de argila. Os grãos dessa areia se mostram angulosos, caracte-
rizando pouco transporte. Como minerais pesados encontrados nas areias de frações média e fina, foram
identificados:  sillimanita fibrosa,  rutilo,  ilmenita,  magnetita,  zircão  e con'ndon.  Grãos  com associação
sillimanita-rutilo e sillimanita-magnetita são comuns, enquanto que sillimanita-con'ndon são raros, mas evi-
denciam uma possi'vel relação paragenética. Os grãos de cori'ndon se mostram angulosos e restritos a faixas
mais  grossas  do  sedimento.  Os  depósitos  aluvionares  portadores  de  corí.ndon  do  rio  Paraguaçu  são

paleocascalheiras basais da calha fluvial encontradas em profundidades variáveis entre 3,0 e 8,Om abaixo
dos sedimentos atuais, sendo estas cascalheiras capeadas por ni'veis de areia e argila. Foram analisadas as
frações média e fina de cascalheiras obtidas em catas para diamante nas proximidades de ltaetê. Os grãos,
inclusive o con'ndon, apresentaram-se bem arredondados, indicando transporte e retrabalhamento intenso.
Os principais minerais pesados da fração média são: granada almandina (mais abundante), con'ndon, rutilo,

pirita limonitizada, monazita, xenotíriio, zircão e diamante (menos abundante). A morfologia dos grãos de
cori'ndon se mostra condicionada pela maclação polissintética, originando formas romboédricas de cantos
arredondados. Em frações areia fina a silte não foram recuperados grãos de coríndon. As inclusões sólidas
encontradas nos fragmentos do con'ndon de Paraguaçu foram rutilo, monazita, zircão, diásporo e moscovita.
Esse coríndon quando exposto à iluminação ultravioleta mostrou fluorescência moderada de cor anil em
ondas curtas e moderada de cor púrpura em ondas longas. A coloração castanho-escura encontrada na maior

parte desse material pode ser atribuída a um excesso de Fe em relação a outros possi'veis cromóforos (como
o Cr). Essa coloração pouco desejável e o excesso de inclusões, principalmente diásporo, são os principais
fatores de inviabilização do aproveitamento gemológico desse con'ndon.

Palavras-chave: con'ndon, depósitos secundários, Paraguaçu.
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INFLUÊNCIA DAS PROPRIEDADES ANISOTRÓPICAS NAS ROCHAS RICAS
EM ÓXIDOS DE FE-TI ASSOCIADAS AOS MACIÇOS ANORTOSÍTICOS DO

RIO PIAU E SAMARITANA-BAHIA.

Bc[Íista, J.C. ] , Cruz, M. J. M.2,Bordiní,R.M.3

Palavras-chaves: Rochas ferro-titanadas, anisotropismo, propriedades físicas.

No estudo das propriedades fi'sicas das rochas ricas em óxido de ferro-titânio associadas aos maciços
anortosi'ticos  do Rio Piau, da Samaritana, Sul da Bahia e nos litotipos mobilizados, encaixandos nas rochas
regionais., objetivou-se caracterizar a densidade, resistividade e condutividade elétrica, e os principais fato-
res que contribuem para as distorções destes valores nas amostras. As amostras dos litotipos primários foram
orientadas  pela foliação  primária  (So),  representante  do  acamadamento  i'gneo,  caracterizado  pelo  tênue
bandamento "lit-par-lit" entre os níveis de plagioclásio argilizado e os óxidos de ferro-titanio. Nos litotipos
mobilizadas, o indicador foi foliação regional.

Sabe-se que a densidade das rochas é controlada pela composição da fase mineral essencial, o conteú-
do de poros inclusos, os espaços de fraturas e o material que as preenche. A petrografia das amostras carac-
terizou granulação grossa, a ausência de espaços vazios e que a porosidade e a quantidade de fraturas é muito
baixa quando comparada ao volume total. Medidas experimentai s de densidade, realizadas no UJfrczpyc7zomé?fer
do CPGG, Bahia, apontam valores da ordem de 4,7 e 4,3,para as rochas primárias e mobilizadas, respectiva-
mente. Estes elevados valores podem ser explicados pela essencialidade das fases de  óxidos de ferro-titânio.
Os parâmetros experimentais condutividade e resistividade elétrica, obtidos no Laboratório de FÍsica das
Rochas do CPGG, Bahia, mostraram variações muito forte dos resultados numéricos obtidos, que são con-
trolados pelo eixo da direção preferencial das medidas nos corpos de prova, cortados na forma de pequenos

paralelepípedos. Estas diversidades de resultados experimentais podem ser atribui'do as variações anisotrópicas
e as heterogeneidades estruturais dos litotipos estudados, tomando-os assim,   excelentes indicadores das

para a geometria das intrusões anortosi'ticas do Sul da Bahia.
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RECONSTITUIÇÃO DE PROTÓLITOS E PALEOAM3IENTE NO
TERREN0 RIO CAPIBARIBE.

Cleide R. Moura,] , Débora M. F. de Morais] , Cl,eidíane de L. Vasconcel,os J ,
Sérgio Pacheco Neves]  ,José Maurício R. da Sílva,] .

Em geral, é possível chegar a litologia pré-metamorfismo (protólito) de uma rocha metamórfica pelo
exame da associação mineral metamórfica hoje presente.

Um afloramento situado na BR-104 (18 km a norte de Alcantil, PB), no Terreno Rio Capibaribe (San-
tos, 1977), que mostra corpos intercalados de metassedimentos, de composição contrastante, oferece a opor-
tunidade não só de se inferir dos protólitos de metassedimentos, metamorfisados no mesmo grau metamórfico,
mas também abre a possibilidade de se especular sobre o paleoambiente de sedimentação generalizado.

0 afloramento é um corte de estrada alto, com 25-30 m de comprimento que mostra como litologias
dominantes mármores e gnaisses bandados (So reliquiar), e intercalações de cá1cio-silicáticas e anfibolitos.
As bandas que mergulham 45-50 ° para N, possuem uma foliação Sn paralela ao bandamento.

Um corpo de calcio-silicática particular, com 50-80 cm de espessura, ladeado por anfibolitos, possui

estruturas pz.72cÃ-cz#d-swezz com orientação sugestiva de que o X do elipsóide de sf7iczz.7t encontra-se inclinado.
Um dique de ortognaisse fino de composição intemediária, com espessura centimétrica, corta o bandamento
e no detalhe exibe estrutura C-S, com transporte para N.

Muito embora, parte da altemância observada entre metapelitos e mámores nas escalas macro e meso
possa ser atribui'da a repetição por dobramentos isoclinais durante a defomação principal,  intercalações
menores  entre as  duas litologias,  na escala centimétrica e  a ausência de pequenas  dobras e/ou zonas  de
cisalhamento, limitando esses litotipos,  sugerem que na escala do afloramento a justaposição e repetição

poderia estar relacionada ao ambiente de sedimentação pretérito.
Osmámorestêmporcomposiçãocalcita,dolomita(?),tremolitaemuscovita,empequenaqua.ntida-

de. 0 protólito foi uma rocha carbonática sem influência continental.
Os gnaisses pelíticos mostram opacos, biotita, granada, fibrolita, plagioclásio e quartzo, este em boa

quantidade, sugerindo um protó1ito terri'geno peli'tico a silti'tico.
As cá1cio-silicáticas e anfibolitos mostram mineralogia sugestiva de rocha carbonática impura, que

juntamente com pequena quantidade de quartzo nesta ú1tima litologia sugere influência continental.
Em temos da reconstituição paleoambiental as variações de espessura acima aludidas poderiam estar

representando uma variação do ni'vel do mar ao tempo da deposição. Os metapelitos e metasiltitos testemu-
nhariam uma  sedimentação  pós-abaixamento  desse  ni'vel.  Os  anfibolitos  estariam representando rochas
carbonáticas com influência continental. Isto é, margas depositadas na interface subida/descida marinha.

Em suma, pode-se estar descrevendo uma sequência depositada em sistema marinho raso, de tempera-
turas elevadas, de clima seco e quente, e com variações do nível do mar, que possibilitaria altemadamente a
deposição de carbonatos e pelitos.

] Universídade Federal de Pernambuco,Cenfro de Tecnologia e Geociêncías,Departameitio de Geologia. E-mails:

cleirs@bol.com.br ;  dmferrerm@yahoo.com.br ;  anii.Ímlv@yahoo.com.br ; jmrs@ npd.L{_fpe.com.br ;  serbcLnl@holltnk.com.br

XX SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO NORDESTE  -  FORTALEZA/CE 53



QUARTZO AUTIGÊNICO EM MÁRMOEE DOLOMÍTICO PROTEROZÓICO DA
SEQUÊNCIA METAVULCANO-SEDIMENTAR DE ACARAPE-CE

Clovis Vaz PareitieJ  ; Paul,o Fernando Moreira Torres2  ; Michel Henri ALrthaud] ;
Cesar Ulisses Vieira VeríssimoJ ; Elton Luís Dantas 3 ; ALl,cides Nóbrega Sial4

A  presença  de  quartzo  autigênico  associada  às  rochas  carbonáticas  fanerozóicas  tem  sido  usada,
comumente na literatura especializada, como indicador de evaporitos lixiviados (i;cz77z.sãé'cZ ciJczporztc7s) e/ou
como marcador de importantes inconfomidades subáereas, acompanhadas de brechas de dissolução e/ou
colapso. Entretanto, raros são os exemplares de quartzo automórficos encontrados em mámores dolomíticos

pre-cambrianos, sobretudo, no Brasil.
Na sequência metavulcano-sedimentar de Acarape, CE, que aparece na região centro-norte do Estado

do Ceará, existe uma sequência de rochas metacarbonáticas , que se encontram intercaladas em metassedimentos

psamo-pelíticos, metamorfisados em fácies anfibolito médio a baixo grau. 0 conjunto é, em parte, recortado
por rochas metabásicas a intermediárias de natureza alcalina, também defomadas e metamorfizadas em
fácies  anfibolito.  Os  mámores,  dominantemente  calcítico-dolomi`ticos,  aparecem em forma  de  corpos
lenticulares, desconti'nuos, por mais de 50km de extensão, sustentando as principais pedreiras da região. Em
uma dessas pedreiras, conhecidas como pedreira Midol, verifica-se importantes concentrações de quartzo
autigênico ao longo dos planos de estratificação, sublinhando ou não a estratificação primária. Tais cristais
apresentam diferentes tipologias:   z.- em estruturas nodulares,  subesféricos, cujo eixo maior varia de 2   a
15cm e eixo menor de 1  a 5cm; z.z.-em níveis delgados de 1 a 4 centi`metros de espessura e comprimento da
ordem centimétrica a métrica, resultado, provavelmente, da coalescência desses nódulos e, z.z.z. -em estruturas
dobradas, com padrões irregulares, que lembram o estilo enterolítico desenvolvido pelos sulfatos, particular-
mente, as anidritas. Embora apresentem essas feições, ainda primárias, são defomados e metamorfisados,
onde se verifica em tomo dos cristais de quartzo, a fomação de diopsídio, resultado da reação envolvendo
quartzo e dolomita. Mesmo submetido a esses processos metamórficos e defomacionais, é comum a presen-
ça  de  moldes  e  inclusões  nos  cristais  de  quartzo,  muitas  vezes,  losangulares  e/ou  monoclínicas,
pseudomorfoseadas ou não por dolomitas, caracteri'sticos de sulfatos reliquiares. Todavia, não mostram rela-
ções com inconfomidades e/ou superfícies de exposições regionais antigas, embora se tenha, localmente,
uma carstificação recente, em que se verifica inclusive, brechas cársticas com fósseis de gastrópodes. Isso
assinala, portanto, que a silica presente é de origem diagenética,  e resultou de preenchimento  de vazios
gerado pela dissolução de sulfato em um ambiente marinho platafomal rasÇ), sujeito a forte evaporação.
Nesse  caso,  pode-se pensar que  o  sulfato  depositou-se  sobre  uma lama carbonática  silicosa.  Mudanças

geoquímicas no ambiente de sedimentação, marcadas sobretudo por variações no pH, provocaram a dissolu-
ção do sulfato e a precipitação do quartzo, e, que posteriormente, foi deformado.

1 -Departamento de Geologia da UFC;
2-Pós-Graduação/UFC-  CPRM -Serviço Geológico do Brasíl;
3-Instituto de Geocíências da UNB ;
4-DepartamerLÍo de Geologia, UFPE.
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QUÍMICA MINERAL DA GAHNITA DO PEGMATITO CAPOEIRA, PROVÍNCIA
PEGMATÍTICA DA BORBOREMA (PPB), NE DO BRASIL

Dwigh Rodrigues Soares] , Hartmut Beurlen 2 , Ana Cláudia Mousin]w Ferreira3

Gahnita é um  espinélio (A8204), onde A e 8 são dominados respectivamente por Zn e Al, com consi-
derável substituição de Zn por Fe e Mg e com provável solução só1ida completa entre ZnA1204 e MgA1204

@eer ef czZ.,1981).
Na PPB a gahnita ocorre em vários pegmatitos (Quintos, Alto Mirador, Capoeira, etc.). Os pegmatitos

Capoeira fomam um grupo de diques paralelos, com direção geral E-W encaixados discordantemente nos
metaconglomerados da Formação Equador, localizados em Parelhas/RN. A gahnita ocorre em pelo menos
dois destes pegmatitos (Capoeira 1 e 2). Este trabalho se refere às gahnitas do pegmatito Capoeira 2, produtor
de elbaítas gemas,   zonado, constituído essencialmente de quartzo, K-feldspato, muscovita e albita, tendo
como acessórios espodumênio, 1epidolita, apatita, dravita, elbaíta, espessartita, gahnita e Mn-columbita.

A gahnita ocorre sob a foma de pequenos (1 a 3mm) e raros cristais euédricos, de cor verde esmeralda,
exclusivamente na zona 11, associada principalmente com quartzo, muscovita e K-feldspato, com inclusões
ocasionais de Mn-columbita®

A partir de aná1ises de microssonda eletrônica (6 análises) em um cristal de gahnita, obteve-se uma
composiçãomédia,calculadapara32(0)de(Zn7,3oFeo,53Mno,�Mgo,o[Caom,)7,98(A1]6o[Sio,oo2Tio,oo2Cro,oo2)%,02°32.

com gahnita (G-h=91,6mol97o), hercinita (Hr=6,6mol%), galaxita (Ga=1,7mol%), espinélio (Sp=0,1mol97o),
relação Znffe de  13,87 e baixo conteúdo de Mg (0,009 a O,014apfu), caracten'stico de pegmatitos i'gneos.
Perfil borda-núcleo mostra que o  Zn sofreu razoável variação (maior conteúdo nas bordas), enquanto Fe, Mg
e Mn não sofreram mudanças significativas durante a cristalização da gahnita.

. Vários autores, entre eles Taylor (1965) e Batcheler & Kinnaird, (1984) observaram que a relação Zn/
Fe em gahnitas tende a crescer com o aumento da diferenciação e Abella (1995) mostrou a tendência do
aumento do componente gahnita (Gh) com a evolução geoqui'mica. Em pegmatitos a gahnita é estudada em
raras ocasiões. Nos pegmatitos do tipo albita de Cap de Creus, Espanha (Abella ,1995), as relações Znffe são
de 10,26, com Gh=89,3mol%. Gahnita do pegmatito Rapid Separation, Canadá (Tindle & Breaks, 1998), de
tipo complexo, subtipo petalita, mostra uma relação Znffe de 3,52, com  Gh = 76,7mol%.

Os resultados obtidos (alta relação Zn/Fe e alto cop.teúdo do componente gahnita) associados à quími-
ca mineral de outras fases minerais (micas, feldspatos, granadas e turmalinas) e comparados aos dados dos

pegmatitos citados anteriomente, indicam um alto nível da fracionamento do pegmatito Capoeira 2.

Palavras-chave: pegmatito, gahnita, elbaíta, Capoeira.
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ESTUDO COMPARATIVO DA DISTRIBUIÇÃO E PROVENIÊNCIA DAS ASSEMBLÉIAS DE
MINERAIS PESADOS DOS RIOS JAGUARIBE/CE E PIRANHAS-AÇU/RN

Edgar Romeo Herrera de Figueiredo*, Helenice Vital **, Maria Helena de Freitas Macedo***

0 estudo comparativo da distribuição e proveniência utilizando minerais pesados  (MP) como traçadores ao
longo do Rio Jaguaribe e Açu constituem o objetivo deste trabalho. Para tanto foram utilizados os trabalhos de Figueiredo
cf.  aJ.  (2003) e Silva,  (1999).  No Rio Jaguaribe foi identificada a seguinte assembléia de MP:  homblenda, epídoto,
biotita,  zircão,  turmalina, estaurolita,  cianita,  hiperstênio,  sillimanita,  andaluzita, rutilo e opacos.  Destes,  apenas 5
contribuem com quase 90%, são eles: homblenda (60%), zircão (11%), epídoto (7%), biotita (7%) e turmalina(3%).
No Rio Açu destaca-se a assembléia: homblenda, epídoto, zircão, turmalina, cianita, andaluzita, sillimanita, estaurolita,

granada, rutilo e opacos. Apenas 4 contribuem com aproximadamente 90% da assembléia: homblenda (50%), zircão
(30%), epídoto (5%) e turmalina(5%). Visando a compreensão dos efeitos de transporte e regime hidráulico atuantes,
foram  analisadas  razões  minerais  que  levaram em consideração  a foma,  a densidade  e  a decomposição  química
seletiva dos principais MP envolvidos. No Rio Jaguaribe a análise do fracionamento hidráulico pela densidade (0/
NO) mostrou forte influência antrópica relacionada a grande quantidade de barragens construídas ao longo do rio,
mascarando a distribuição normal da assembléia. Já a decomposição seletiva (ZTR/H) mostrou-se relativamente ho-
mogênea com um pico proeminente na confluência com o Rio Banabuiú. 0 fracionamento hidráulico pela forma (E/
HT) mostrou valores maiores que a média nas proximidades da nascente e um pico expressivo nas amostras da região
de Aracati. Já no Rio Açu as análises do fracionamento hidráulico pela densidade (O/NO) apresentaram oscilações ao
longo do rio, Silva (1999), sugere que estes resultados poderiam também ser induzidos pelo fator "proveniência". 0
índice (ZTR/II) mostra que a decomposição seletiva não exerceu  um papel significante na variação de MP. E por fim
o índice (E/IIT) evidencia um amplo fracionamento hidráulico pela forma, apresentando diferenças bastante significa-
tivas entre 140 e 100 km da foz.

Para o Rio Jaguaribe pode-se dividir a contribuição de sedimentos em três regiões de influência:  a primeira,
dominada principalmente por rochas do Complexo Acopiara e Jaguaretama e Grupo Orós Jaguaribe, e por granitóides
(Paleoproterozóicos a Neoproterozóicos) se estendendo desde a nascente até as proximidades do Açude Castanhão. A
segunda, caracterizando-se por uma zona de transição que sofre influência tanto das rochas supracitadas quanto dos
sedimentos da Bacia Potiguar, que vai do açude Castanhão até as proximidades da cidade de Tabuleiro do Norte. E a
terceira dominada pelas rochas sedimentares da Bacia Potiguar, principalmente por arenitos da formação Açu além do
Grupo Barreiras e depósitos litorâneos (dunas), que se estendem desde de Tabuleiro do Norte até a foz. Para o rio Açu
foi possível a distinção de seis assembléias de MP: granada-homblenda-turmalina com sillimanita ao cortar rochas da
Formação Seridó; homblenda, granada, zircão ao atravessar rochas do complexo gnáissico-migmatítico; homblenda-
zircão-epídoto-estaurolita nas áreas onde o rio corta a Fomação Jucurutu; homblenda-zircão-epídoto onde o rio atra-
vessa a Formação Açu;  homblenda-zircão-estaurolita na região do baixo Açu, quando este drena os carbonatos da
Fomação Açu; zircão-turmalina-estaurolita na foz do Rio Açu onde os processos costeiros atuam intensamente.

Palavras chave: Proveniência, Minerais Pesados
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QUÍMICA MINERAL DE TURMALINAS D0 PEGMATITO BOM JESUS DE BAIXO,
BANABUIÚ, CEARÁ: RESULTADOS PRELIMINARES.

Francisco Marques Jú]úor] , José de ArcLújo Nogueira Neto] , Tereza Falcão de Ol,iveira Neri] ,
Ma,ria l.ucerilda Fortma,to2 , Íris Perei,ra Gomes3

0 corpo pegmati'tico de Bom Jesus de Baixo está situado dentro dos limites do município de Banabuiú,
Ceará, enquadrado pelas seguintes coordenadas: 39° 35' 36"/ 39° 35' 42" W e 05° 37' 39"/ 05° 37" 47" S.  As
unidades  litoestratigráficas  constituintes  da  área  estudada  estão  representadas  pelo  embasamento
Paleoproterozóico formado por gnaisses e migmatitos, e intrusões grani'ticas de idade Neoproterozóica. 0
corpo pegmatítico em apreço é considerado heterogêneo complexo com zoneamento por vezes incompleto,
e caracterizado por "corpos de substituição" com albita, muscovita e lepidolita.  Ocorre o predomínio de
textura apli'tica nas bordas do corpo (zona 1) e grosseira nas porções mais centrais. A zona H é marcada pela

presença de textura gráfica de quartzo-feldspato, e pela associação quartzo+feldspato potássico+micas. A
zona 111 apresenta pequenos "bolsões" de restos de feldspato potássico em contato com albita, e nestes domí-
nios são encontradas tumalinas. A associação turmalina+albita segue até as proximidades do núcleo central
de quartzo (zona lv). Neste contexto, foram analisadas por microssonda eletrônica turmalinas de qualidade

gemológica nas  cores  verde e  azul,  com intuito da caracterização química mineral.  As  turmalinas  azuis
exibiram maiores proporções em Fe+2 e Na+, cujos valores variaram de 0,8238 a 0,9087, e 0,7952 a 0,8532
respectivamente, por fómula estrutural. Os mesmos elementos nas tumalinas verdes alcançaram 0,5234 a
0,7310, e 0.6804 a 0,7824. Inversamente, as tumalinas azuis apresentam conteúdos menores em Al+3 (7,2415
a 7,3373) que as verdes (7,3849 a 7,5706). Os cálculos das fomulas estruturais obedeceram a base em 29
oxigênios, considerando o Boro como 3 em temos estequiométricos, com Li e Fe+3 sendo desconsiderados

por não serem analisados através da metodologia empregada. Assim, foram as seguintes composições obti-
das:   Na(O,7952 _  0,8532)   ca(O,0|93 _ 0,0255)   Mg(O,OOOO _ O,003D   Mn(O,0437 _ 0,056®   Ti(O,0000 _ 0,008|)   K(O,0040 _ 0,0084)   Fe+2(O,9087 _ 0,8238)

Ai(7,24|5 _7,337�  83  si(6,0648_6,[440)  o29  (turmaiinas  azuis)  e   Na(O,6804_ 0,7824)  ca(O,0300_m848)  Mg(OW| _0,0479) Mn(O,049| _

o,o69l) Tí(o,oooo _ o,o" K(o,oo2o _ o,ooso) Fe+2(o,5234 u73|® A1(7,3849 _ 7,57o6) 83  Si(6�7 _ 6j7,o) 029 (tumalinas  Verdes).  Consi-
derando os valores acima, ambos os conjuntos correspondem a álcalis tumalinas, situados na solução sólida
schorlita -olenita, contudo a possibilidade de componente elbaita deve ser considerada, visto a ausência de
análise para Li no presente estudo.

Palavras-chave: Pegmatito; Tumalina; Análise Qui'mica Mineral.
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EVOLUÇÃO DE HIDROCARBONETOS DE PETRÓLEO NA LAGOA DE BAIXO, PÓL0 IN-
DUSTRIAL DE GUAMARÉ, RIO GRANDE DO NORTE

Germano Mel,o Júniofi]), Franlclin Sil:va Mendes(2), Carlos Eduardo Fernandes de Souza Costa( ])

0 Pólo lndustrial de Guamaré (Unidade de Tratamento e Processamento de Fluidos), situa-se no muni-
ci'pio de Guamaré-RN, sendo operado pela PETROBRAS (UN-RNCE). Reúne todo o petró1eo e gás natural

produzido em terra e mar na Bacia Potiguar (RN e CE), sendo ali feito o processamento primário do material
e a produção de alguns derivados,  antes da distribuição para outros locais. De  1986 a 2000 (14 anos), os
efluentes oriundos desse processamento, após submetidos a tratamento adequado, foram descartadas na La-

goa de Baixo, localizada na parte leste do Pólo. Apesar de esses descartes terem sido feitos de acordo com a
legislação  vigente,  o referido  sistema lacustre acumulou quantidades mensuráveis de hidrocarbonetos  de

petróleo.  Por isso,  nos  últimos  seis  anos  a citada lagoa vem passando por um programa de recuperação
ambiental conduzido pela PETROBRAS, em parceria com Universidades da região. Faz parte desse progra-
ma a recuperação do canal de escoamento da lagoa em direção à região estuarina do Rio Aratuá, bem como
o trecho do estuário potencialmente impactado pelo escoamento, até alcançar o mar (extensão aproximada
de 7 km a partir da lagoa). 0 presente trabalho sumariza aspectos ligados à distribuição de hidrocarbonetos
aromáticos (HPAs) e alifáticos (HAs) nos sedimentos de fundo da Lagoa de Baixo e de seu canal de escoa-
mento. Seis estações de coleta foram amostradas, dispostas de modo a acompanhar a evolução intempérica e
diluição dos hidrocarbonetos em seu percurso após o descarte. Na primeira estação, próxima ao local de
descarte dos efluentes,  sete dos lIPAs individuais e a soma de todos eles ocorrem em concentrações que

podem eventualmente causar efeitos biológicos adversos. Em direção às estações mais afastadas, a concen-
tração desses hidrocarbonetos e o perfil de suas distribuições registram o efeito da degradação intempérica e
diluição gradual à proporção que eles migram no sistema lacustre e no seu canal de escoamento. Em todas as
estações, observa-se a presença de lIPAs petrogênicos e pirogênicos. 0 perileno, que tanto pode ter origem

pirogênica quanto biogênica, não foi  detectado nas amostras.  Quanto aos HAs,  os n-alcanos na primeira
estação mostram um perfil ti'pico de um ó1eo mais preservado (menos degradado), onde estão presentes todos
os homó1ogos da série analisada (C11 a C36). À proporção que o óleo descartado vai sofrendo degradação

(demais estações), esse perfil vai sendo desestruturado, até perder as caracten'sticas ti'picas do material origi-
nal. Em si'ntese, a utilização da Lagoa de Baixo como local de descarte resultou na presença de quantidades
mensuráveis de hidrocarbonetos de petró1eo nos seus sedimentos de fundo. Entretanto, esses hidrocarbonetos
sofrem diluição e degradação intempérica/microbiana à proporção que migram no assoalho da própria lagoa
e ao longo do seu canal de escoamento em direção à região estuarina. Isso mostra que, com a suspensão do
descarte no ano de 2000 e com a adoção de medidas de recuperação ambiental atualmente em curso, esse
sistema lagunar irá gradualmente retomar suas caracten'sticas naturais, a ponto de, em futuro próximo, vir a
registrar concentrações insignificantes e toxicologicamente desprezi'veis de hidrocarbonetos de petróleo em
seus sedimentos de fundo.

Palavras-Chave: Geoquímica, Sedimentos de Fundo, Hidrocarbonetos de Petróleo, Poluição Qui'mica.
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NOVAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A TIPOLOGIA E A GÊNESE DA MINERALIZAÇAO
FÓSFORO-URANÍFERA DE ITAIA-CE

Givaldo Lessa Castro]  Clovis Vaz Parente2 , César Ul,isses Vieira Veríssimo2 , Nedson Humberto Fernandes2 ,
Alci,des Nóbrega Síal3, Rafael Castro de Melo4  ., Ronaldo Cavalcante Freire4. Flávi,o M. S. Carvalho5

A jazida de ltataia,1ocalizada na porção central do Ceará, é uma das maiores jazidas de urânio do país
e uma das mais importantes jazida fósforo-uraníferas de todo o mundo. E constituída essencialmente por
colofanito que aparece em cinco diferentes formas e associações, concentrando-se em sua maioria junto à
rochas metacarbonáticas e calcissilicáticas, intercaladas em metassedimentos pelíticos mesoproterozóicos,
deformados e metamorfisados em fácies anfibolito alto: (a) colofanito maciço, que se desenvolve, sobretudo,
no topo da seqüência metacarbonática, sustentando pequena elevação, cimentando e/ou preenchendo fratu-
ras irregulares junto aos metacarbonatos; (b) colofanitos associados a brechas carbonosas e não carbonosas;
(c) colofanitos em veios de pequena espessura, recortando os metacarbonatos e a foliação milonítica;  (d)
colofanitos disseminados em epissienitos; (e) colofanitos disseminados ou fomando níveis milimétricos a
centimétricos concordantes em gnaisses pelíticos e cá1cio-silicáticos, nomalmente defomados,  acompa-
nhando o bandamento ou foliação miloni'tica. Esta mineralização fósforo-urani'ferag embora conhecida desde
a década de setenta, apresenta ainda controvérsias quanto a sua origem. Destacam-se três hipóteses:   (1)-A
mineralização fósforo-urani'fera é oriunda de epissienitos, fomados a partir de granitos pós-orogênicos por
ação de fluxos convectivos deutéricos. (2)-A mineralização fósforo-uranífera estaria associada a um pacote
de sedimentos depositados em zonas de platafoma marinha rasa e/ou restrita com posterior transfomação e
enriquecimento de urânio por metassomatose  sódica, durante o metamorfismo  (3)- haveria dois tipos de
mineralizações : z.-uma mineralização de urânio associada aos epissienitos, sendo, entretanto, empobrecida
em P205, z.z.- uma mineralização fósforo-uranífera de origem sedimentar formada a partir de acumulação de
restos fosfáticos e carbonosos em depressões plataformais, próximas ao litoral, com baixo pH e condições
redutoras.

Através de uma reavaliação dos dados de testemunhos de sondagem e trabalhos de campo, associado
ao  estudo de isótopos estáveis  (C  e 0), pode-se dizer que  a mineralização fósforo-uranífera de ltataia é
dominantemente sedimentar e que eventos pós-deposicionais, como metamorfismo associado a tectônica
dúctil e dúctil-frágil, acompanhada de infiltração de fluidos hidrotemais foram responsáveis pela remobilização
da mineralização ao longo falhas e/ou fraturas, sucedidas por uma importante fase de reconcentração, devido
a processos supergênicos e/ou carstificações.

1 - Indústrias Nucleares do Brasil;
2-Departamenío de Geologia da UFC;
3-DepartameiTto de Geologia da UFPE., 4-PIBIC/UFC;  5-IG/USP
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GEOQUÍMICA E ANISOTROPIA DE SUSCEPTIBILIDADE MAGNÉTICA
DO BATÓLIT0 CÁLCIO-ALCALINO DE ALTO POTÁSSIO ALAGOINHAS-PE:

IMPLICAÇÕES TECTÔNICAS

Gorki Mariano] , Sérgio P. Neves], Paulo de Barros Correia2, José M. Rangel da Silva]

0 batólito cálcio-alcalino de alto potássio Alagoinhas, localizado a sudoeste da cidade de Pesqueira,
no estado de Pemambuco, possui foma alongada na direção NE-SW, com área aflorante de aproximadamen-
te 220 km2. 0 corpo intrude gnaisses e migmatitos do embasamento e seu limite norte se dá com o batólito
cálcio-alcalino de alto potássio Caruaru-Arcoverde (BCA)  através da zona de cisalhamento Pemambuco
Leste (ZCPE).   0 bató1ito é composto por granitos a quartzo monzonitos com textura equigranular grossa,
localmente porfiríticos com megacristais de feldspato potássico com até 3 cm de comprimento. Enclaves e
bolsões de composição diori'tica são freqüentemente observados, sugerindo coexistência destas rochas em
estado magmático.

Os granitóides são caracterizados por Si02 variando de 63,6 a 74,1%, A1203 de 13,8 a 17,4%, Mgo de
0,17  a  1,3f7o, Cao  de 0,84 a 2,7%, Na20 de 2,9  a 4,3%  e K20 de 4,7  a 6,297o,  e por valores moderados  a
elevados  de Ba  (743  a  1901  ppm),  Sr (131  a 612 ppm)  e Rb  (117  a 386 ppm).  Estas  caracten'sticas  são
semelhantes às do BCA e outros corpos da associação cá1cio-alcalina de alto potássio na província Borborema.
A semelhança na assinatura geoqui'rica entre o batólito Alagoinhas e o BCA e o fato da defomação tectônica
em ambos os corpos ser restrita à ZCPE são fortes indícios que eles têm a mesma idade. Datações U-Pb e Pb-
Pb em zircão para o BCA fomeceram idades em tomo de 590 Ma (Guimarães, et al.,1998; Melo et al., 2000).

0 batólito Alagoinhas apresenta predominantemente foliação magmática, com foliação tectônica so-
mente nas proximidades da ZCPE, caracterizada por quartzos fitados e relação S-C, indicando movimento
dextral. Duas direções principais de foliação magmática são observadas: NE-SW, paralela ao alongamento
do mesmo, e ENE-WSW a E-W, coincidindo com a direção da ZCPE. Dados preliminares de anisotropia de
susceptibilidade magnética (ASM) mostram o caráter ferromagnético do corpo, com susceptibilidade total
variando de 10-3 a 10-2 SI. As lineações magnéticas são bem definidas com predomi'nio de direções NE-SW.
Localmente ocorrem lineações com direção E-W a WSW-ESE. Os estudos de ASM permitem delinear um
padrão de foliações e lineações magnéticas semelhantes àquele observado para o pluton Cachoeirinha, loca-
lizado  a leste e imediatamente a sul  da zona de ZCPE,  também caracterizado por uma trama magnética
composta. Esta trama reflete um regime compressivo com direção NW-SE responsável pelo alongamento do
corpo na direção NE-SW e atuação localizada de zonas de cisalhamento magmáticas paralelas à ZCPE.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Guimarães, I.P., Da Silva Filho, A.F., Almeida, C.N., Araújo, J.M.M., Sales, A., Melo, S.C.,1998. The

Brasiliano granitoids from the Pajeú-Paraiba belt and Teixeira High: Sm-Nd isotope geochemistry and Uffb
in zircon ages. XL Congresso Brasileiro de Geologia, Belo Horizonte, Anais, p. 48.

Melo,  S.C., Neves, S.P.,  Silva, J.M.R., Moura,  C., 2000.  Geocronologia Pb-Pb do batólito Brejo da
Madre de Deus, Pemambuco, Nordeste do Brasil. In: Simpósio de Geologia do Nordeste,18, Recife, Resu-
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ANÁLISE DE MECANISMOS DE SUBSTITUIÇÃO EM TANTALATO EXÓTICO: PROVÁVEL
TITANO-IXIOLITA NA PROVÍNCIA PEGMATÍTICA DA BORBOREMA

Hartmut BEURLEN] , Dwiglti R. SOARES*2, Lucila E. P.   BORGES *]  H.S.Víllaroel LEO* ] M.R.R.dasilva*]

Resumo
Durante amostragem para um estudo de inclusões fluidas e geoquímica na Província Pegmatítica da

Borborema,  no pegmatito  dos  Quintos,  entre outros  tantalatos incomuns,  como nióbio- rutilo,  fersmita  ,
struverita e bistantita, foi encontrado outro na zona de contato do pegmatito, com composição inusitada, cuja
fórmula qui'mica calculada para 24 oxigênios e total de 12 cátions, obtida com MSE corresponde a :

(Fe2+o, , 5_o,88 Mno,o7.o,35Fe3+2,40.3,oLTi3,23_5,22Nb H6+74Tao,55.2,95)à=i2  °24

Com esta composição o mineral extrapola os valores usuais de Nb+Ta do nióbio-rutilo e os teores de Ti
das  titano-ixiolitas  e  titano-wodginitas.  Os  mecanismos  preponderantes  para  entrada  de  Ti  e  Fe3+ são
2Ti«Ta+Fe3+ e Ti+Fe3+«Ta+(Mn,Fe2+) acompanhados de substituição oscilatória Nb«Ta. A intensa variação
composicional observada ao longo de zonação em três cristais, com Ta e Nb enriquecido no núcleo e Ti e Nb
nas bordas, ocupa continuamente todo o gczp existente entre pares de nióbio-rutilos e titano-ixiolitas citado
na  literatura,  ao  longo  da  fz.c  Jz.7%    entre  Ti02-Fe3+(Nb,Ta)04 do  diagrama  Nb,Ta/Ti,Sn/Mn,Fe.  Aná1ises
difratométricas preliminares pemitem excluir a possibilidade de se tratar de nióbio-rutilo / struverita. A1-

guns dos picos observados correspondem aos de ixiolita ou ferro-titano-wodginita, mas outros são bastante
diferentes de ambos. 0 mais provável é que se trate de uma titano-ixiolita que, pela composição diferente,
apresenta difratograma diferente dos padrões da JCPDS.

Palavras chave: titano-ixiolita, mecanismos de substituição, Alto Quintos, Província Borborema
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CARACTERIZAÇÃO PETROLÓGICA E GEOQUIMICA DOS ALBITA-GRANITOS
SÃO PAULO E MORRINHOS, SANTA QUITERIA -CE.

] Hel,ena Maria de Al,meida Lessa
2Afioiwo Rodrigues de Almeida

Os  plutons  grani'ticos  São Paulo  e Morrinho localizam-se no  munici'pio  de Santa Quitéria,  porção
noroeste do Estado do Ceará, inseridos entre as coordenadas 04° 06' 22,9" e 04° 12' 53,9" de latitude sul e
40° 12'26,3" 40° 15' 40,3" de longitude oeste, Folha Santa Quitéria (SB,24-V-B-I), distantes cerca de 6km
um do outro. Exibem áreas aflorantes de aproximadamente 3,00 km2 e 3,75 km2 e altitudes  de 210 m e 400
m respectivamente,

0 Granito Morinho, se mostra intrudido em rochas calciossilicáticas de cor esverdeada e biotita gnaisses,

que constituem o  tipo  petrográfico  de maior abrangência.  Dois  grandes  fácies  podem  ser observados:  o
primeiro que ocorre em sua porção leste, esta representado por uma rocha leucocrática, de cor rosa com
pontuações escuras, granulação média a grossa e textura granular hipidiomórfica, constitui'da basicamente de
quartzo,  microclina,  albita  e  siderofilita  e  o  segundo  na  porção  oeste,  onde  predomina  uma  rocha
hololeucocrática de cor esbranquiçada com pontuações escuras, textura porfirítica, com megacristais de quartzo
e topázio, com até 0,8 cm de diâmetro que se encontram distribuídos numa matriz de composição essencial-
mente albi'tica, com quantidades menores de zinwaldita, tendo como acessórios fluorita e minerais radioati-
vos. E provável que as duas partes que compõem o Granito Morrinho evolui'ram de uma fonte comum e
foram cristalizada seqüencialmente a porção oeste representando um magma tardio mais diferenciado.

0 Granito São Paulo está intrudido em homblenda -biotita granitos de cor cinza-laro, foliação cons-
pi'cua e textura porfin'tica, onde se observam megacristais de k-feldspato de até 8 cm de comprimento. Ele é
representado por uma rocha hololeucocrática de cor esbranquiçada com variações nos tons cinza-esbranquiçada
e rosa. Na periferia exibe textura porfíritica incipiente, tomando-se esta mais pronunciada em direção ao
centro  da intrusão,  onde  megacristais  de quartzo com até 0,6  cm de diâmetro,  topázio  e microclina,  em
menor quantidade, ocorrem dispersos numa matriz de granulação fina cuja composição é composta essenci-
almente por albita e em menor quantidade por siderofilita. Espessartita, cassiteirita e minerais radioativos os
minerais acessórios.

Dados geoqui'micos revelam que os corpos graníticos de São Paulo e Morrinho caracterizam-se pelos
altos teores em A1203 (13,2 -16,5%) e  Na20 (4,1 -7,9), intervalo pouco variável em sílica (72 -76%) e
baixos teores de Feo (0,14 -1,1%), Cao (0,05 -1,1%), Mgo (< 0,10) e Ti02 (0,01 -0,04%). Eles exibem
baixos teores em Sr (17 -32 ppm) e Ba (11 -84 ppm) e valores positivamente anômalos em Li (46 -546

ppm) e Rb (915 -2.337 ppm).  Os teores de   flúor foram suficientemente altos para estabilizar topázio e
micas   com até 8% de flúor, embora o teor de flúor em rocha total não exceda a 1%. Ambas as facies do
Granito Morrinho, bem como o Granito São Paulo, exibem padrões tetrad de elementos terras raras caracte-
rizados por uma forte anomalia negativa de európio.

As relações de campo, os aspectos texturais das rochas bem como a geoquímica em rocha total indicam

que as rochas que compõem os Granitos São Paulo Morrinho são geneticamente relacionadas e essencial-
mente ígneas em origem.

1  Secretaría do Meio Ambiente do Estado do Ceará
2 Dei)artaineitio de Geología U FC. Almeida@ ufc.br
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CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DE CORPOS VULCÂNICOS CENOZÓICOS
NA REGIÃO DE LAJES E PEDRO AVELINO - RN

Hênio Santana de PAIVA] , Zora]w Sérgio de SOUZA:2.3 , Francísco Val,dir SII:WEIRA:3'4 ,
Petterson de Azevedo BARBOSA] , Luiz Gustavo da Sílveira DIAS]

(e-nmils :  heniosc[]ti@ Íwtmail.com, zoraiw@ geologia.uf rn.br,  silveira@ geologia.LLf rn.l", petternata@ bol.com.br, luigo@ terra.com.br)

Diversos centros vulcânicos cenozóicos já são reportados na literatura da Província Borborema, sendo
classicamente denominado Magmatismo Macau. Na região estudada, são descritos corpos com fomas de
derrames, pJ#gs e mé?c*,  intrusivos em gnaisses  bandados e granitóides  do embasamento cristalino Pré-
Cambriano e em rochas sedimentares da Bacia Potiguar. 0 objetivo principal deste trabalho é aperfeiçoar o
mapeamento  geológico  de  superfície  de  alguns  corpos  vulcânicos  relacionados  ao Magmatismo Macau,
localizados na região entre Lajes e Pedro Avelino no Estado do Rio Grande do Norte, incluindo mapas
detalhados dos corpos Pico do Cabugi  (a oeste de Lajes) e Serra Preta e Serra Aguda, respectivamente a
nordeste e leste de Pedro Avelino. Como metodologia de trabalho, desenvolveu-se inicialmente a pesquisa
bibliográfica concomitante a interpretação de imagens de saté1ite qandsat 5 e 7 TM) e de fotografias aéreas
na escala 1 :40.000. Em seguida, foram realizadas diversas etapas de campo para checagem dos corpos loca-
lizados a paftir dos sensores remotos e coleta de amostras para estudos petrográficos. 0 mapeamento geoló-

gico detalhado destes corpos, realizado na escala de  1 : 10.000 permitiu definir suas variações faciológicas
(com base em composições modais e texturais), geometria e estruturas rúpteis associadas. Como resultados,
citam-se: i) o corpo Cabugi constitui um ;7eck vulcânico complexo, com duas gerações de basaltos e uma de
diques ricrogabróides; o basalto 1 (o mais antigo) é homogêneo, tem textura fina a média, e muito raramente
apresenta xenocristais ou xenó1itos; já o basalto 2 (mais jovem) é heterogêneo, contendo abundantes xenó1itos
de peridotitos, gnaisse, granito, pegmatito, quartzo e também de basalto 1, bem como xenocristais de olivina,
clinopiroxênio, plagioclásio e quartzo; o Pico do Cabugi apresenta grande quantidade de blocos desmorona-
dos nas suas porções inferior e mediana, e atingi no seu topo a cota de 590m; da base até a parte intemediária
(cota de 350m), o embasamento cristalino mostra-se soerguido; neste mesmo corpo, ressalta-se a presença de
disjunções colunares hexagonais / pentagonais com eixo de mergulho variando de vertical a moderado; ii) o
corpo Serra Preta apresenta a parte centro-norte com geometria de derrame e a parte sul definindo um pZz£g;
o tipo predominante é do basalto texturalmente similar ao basalto 2 de finido no Pico do Cabugi; iii) o corpo
Serra Aguda também apresenta forma de #cck, observando um contomo de blocos desmoronados em ni`vel
topograficamente mais baixo sobre o embasamento gnáissico soerguido; no seu topo, atingi uma cota de
267m.  Diversas estruturas rúpteis  (falhqs)  de  direções  NW-SE e NE-SW parecem controlar os  si`tios  de
intrusão dos corpos analisados. A feição mais marcante é um lineamento NW-SE definindo o contato do
corpo Serra Preta e estendendo-se até o corpo Serra Aguda.

Palavras chave: Mgmatismo Cenozóico, Rio Grande do Norte, Mapeamento, Tectônica

] Curso de Geologia/UFRN, Bolsi,sta IC-ANP/PRH-22
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MAGMATISMO BRASILIANO NO MACIÇO SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE:
o ConmLExo SoLÂNEA

lgnez P. Guimarães] , Cícera N. Almeida2  & Kleyton J.Vieira ]

Palavras chaves: Granitóides Brasilianos, fusão crustal, peralurinosos

0 complexo Solanea compreende intrusões múltiplas, variando em composição de monzogranito grosso

porfirítico, mostrando processos de mistura de magmas com dioritos, na porção central e, sienogranito mé-
dio não associados a dioritos á norte e, enxames de diques de leucogranitos finos e pegmatitos, associados à
tectônica rúptil nos contactos sul, norte   e leste do complexo.   Intrude ortognaisses Paleoproterozóicos do
maciço São José do Campestre -Terreno Serrinha-Pedro Velho (Dantas,  1998) próximo ao contacto oeste
com os metassedimentos do grupo Seridó.

Os monzogranitos grossos são peraluminosos, com teores de Si02 variando de 57.3% a 70.2%, razões
K20/Na20>1,0,teoreselevadosdeBa(1350-4100ppm),teoresmédiosaelevadosdeSr(362ppm-1820ppm)
e médios de Rb (120ppm -200ppm), sendo os valores mais elevados de Ba e Sr e mais baixo Rb observados
nos dioritos.   Os dioritos são metaluminosos, com razões K20/Na20 >  1,0, teores de Ti02 >  1.8% os quais
não permitem caracterizar estas rochas como shoshonitos e, teores elevados de Nb e Y caracten'sticos de
granitóides intraplacas.. Os granitóides grossos e dioritos associados são magnesianos, com valores de Fe*
[Feot/ (Mgo + Feot)] variando de 0,71 a 0,75, valores estes muito próximos ao limite com os granitóides
ferrosos  (Frost et al.,  2001).  Os  granitóides  cá1cio  alcalinos  de  alto-K do Domi'nio Estrutural  Central  da
Província Borborema mostram valores de Fe* menores, para mesmos teores de Si02, sugerindo fonte mais
anidra e relativa baixa f02.  Os  leucogranitos  são  ferrosos,  com valores  de Fe*  > 0.82,  semelhantes  aos
observados nos granitos do Pluton Dona lnês (PDI).

Os padrões dos elementos terras raras, normalizados em relação ao condrito, dos granitos grossos são
caracterizados por anomalias negativas de Eu (Eu* = 0,48 - 0,62) e razões (Ce/Yb)N elevadas (20 a 40). Os
leucogranitos mostram padrões ETR similares as dos granitos grossos porem, com anomalias de Eu mais
profundas (Eu*= 0.35 -0.4). Os padrões de ETR dos dioritos não mostram anomalias de Eu. Os padrões de
ETR dos granitos estudados, são semelhantes aos do granito alcalino de Queimadas (Almeida et al., 2002).

Os granitos do CS foram possivelmente gerados por fusão de crosta anídrica sob condições de f02
relativamente baixas  e os  dioritos,  por fusão  de manto enriquecido.  Os  leucogranitos representam fusão
crustal tardia (550Ma -idade do PDI; Borges,  1996) sob condições de f02 mais baixas, durante tectônica
rúptil.

Referências
Almeida,  C.N.,  Guimarães,  I.P.  &  Silva Filho,  A.F.,  2002.  A-type  post-collisional  granites  in  the

Borborema Province -NE Brazil: The Queimadas Pluton. Gondwana Research, 5(3):  667-681.
Borges, S.V.F.,1996. Geologia da Região do médio Curimataú (PB) e o alojamento do granito de Dona

lnês associado a zonas de cisalhamento transcorrentes brasilianas. Dissertação de Mestrado. USP.  135p.
Dantas, E.,1997.Geocronologia U-Pb e Sm-Nd de terrenos Arqueanos e Paleoproterozóicos do Maci-

ço Caldas Brandão, NE do Brasil. Tese de Doutorado, UNESP. 208p.
Frost, B.R.; Barnes, C.; Collins, W.; Arculus, R; Ellis D.; Frost, C� 2001. A chemical classification for

granitic rocks. Joumal of Petrology, 42(11): 2033 -2048

]  DGEO -UFPE  email lgnez @ufpe. br;
2 Bolsista DCR-CNpq -UFPB
3  Grad. UFPE

64 MINERALOGIA, GEOQUÍMICA, PETROLOGIA E EVOLUÇÃO CRUSTAL



CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DAS ROCHAS DE SALVADOR, BAHIA

Johíldo S. F. Barbosa] ; Najara S. SctpuccLia2 ;
Sama,n,ta Augusta S. Cruz3, Lilian Merces Pereircf

Desde julho de 2001, vem sendo executado o mapeamento geológico de Salvador e seus arredores, na
escala  1:30.000,  visando  a elaboração de documentação técnica, infomatizada, que servirá de base para
futuros estudos geotécnicos e hidrogeológicos, importantes na resolução de  problemas ambientais e socio-
econômicos da cidade. A cidade de Salvador, é caracterizada litologicamente por três domi'nios geológicos
principais:  z.) a Bacia Sedimentar do Recôncavo, que faz parte do contexto do Rift Recôncavo -Tucano -
Jatobá; z.z.) o Alto de Salvador, representado por rochas cristalinas metamorfizadas, graníticas e basálticas; e
z.z.z.) a Margem Costeira Atlântica, formado por depósitos terciários e quatemários. Os trabalhos iniciais estão
sendo realizados sobre o Alto de Salvador com estudos macroscópicos, petrográficos e petroqui'micos em
afloramentos, tanto ao longo da costa quanto na parte intema da cidade. Não somente locais de construção de

grandes edifi'cios,  avenidas e túneis foram visitados e  amostrados, mas também,  as grandes pedreiras da
periferia, a exemplo da Valéria, Civil, Bahia e Carangi. Estas pesquisas de campo têm mostrado que essas
rochas apresentam forte defomação penetrativa, proveniente de uma primeira fase tectônica, de baixo angulo,
onde nas bandas sub-horizontais pode-se verificar dobras métricas a centimétricas com flancos seccionados

pela transposição.  Uma segunda fase tectônica é marcada por dobras  abertas que ondulam os planos  da
primeira fase. Com relação à petrografia e petroquímica, uma complexa história geológica com grande diver-
sidade de rochas metamórficas tem sido encontrada. Com efeito, têm-se identificado em maior quantidade,
tonalitos e chamo-enderbitos contendo enclaves básicos, todos deformados e equilibrados na fácies granulito.
Faixas de supracrustais contendo kinzigitos e "granitos" do tipo S, além de mozonitos e monzogabros são
observadosemmenorproporção.Estasrochasmetamórficassãofreqüentementecortadasporrochasgraníticas,
pegmatíticas, de cor rosa, associadas a corpos básicos, preto-esverdeados, interrelacionados e, por diques de
diabásios,  verticalizados, tabulares e de diversas espessuras.  A classificação dessas rochas tem sido feita
utilizando-se os elementos qui'micos maiores, traços e sobretudo os Terras Raras. Por exemplo, os granitos
rosa possuem uma química cálcio-alcalina e anomalias negativas de európio. Por sua vez, os corpos básicos
e diabásios, exibem uma filiação tolei'tica com padrão de Terras Raras sub-horizontal e sem anomalias de
európio.

PALAVRAS - CHAVE: mapeamento, geoquímica, petrologia.
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GEOBANK - UM BANC0 DE DADOS GEOQUÍMICOS
CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

Lins, Carl,os Alberto Cavalcanti]

0 GEOBANK -Geoqui'mica disponibiliza na lntemet os dados geoqui'micos da CPRM-Serviço Geo-
lógico do Brasil obtidos desde 1972. A totalidade de registros é de 363.104 amostras coletadas em 351.056
estações de amostragem para 310 projetos. A distribuição destes materiais está resumida na tabela anexa. Os
registros do GEOBANK foram feitos por estação de amostragem.

Durante a migração dos dados recuperados das fitas magnéticas no fomato TXT para uma plataforma
intemediária ACCESS e daí para a platafoma definitiva do ORACLE, foram feitas algumas consistências
básicas para a seleção das chaves de controle. 0 acervo agora disponibilizado na lnternet ainda necessita de
consistência, principalmente quanto às coordenadas. Em razão do grande volume de infomações, a consis-
tência será realizada durante a utilização  dos  dados.  Está em implantação  um sistema de  alimentação  e
recuperação de dados. Todos os dados existentes no GEOBANK estão disponíveis também em plataforma
ACCESS, neste caso os registros estão por amostras e os dados analíticos estão em tabelas individualizadas.
Na estrutura do GEOBANK -Geoqui'mica as estações de amostragem estão dispostas seqüencialmente por
uma identificação alfa-numérica constitui'da de três letras e três números, em ordem seqüencial no intervalo
(AAA001-ZZZ999), sem repetições. As amostras podem ser selecionadas por: coordenadas limi'trofes, nome
do projeto e classe da amostra (tipo de material geológico coletado).  As infomações das amostras estão
dispostas em três tabelas separadas, além dos parâmetros de localização. São elas:

1. AMBIENTE DE COLETA- parâmetros do ambiente de coleta da amostra
2. DADOS DA AMOSTRA - parâmetros caracten'sticos da amostra
3. OBS_COMNTÁRIOS DE CAMPO -observações e comentários realizados no campo e registrados

na ficha.

CLASSE DA AMOSTFiA
SedimentodeCorrente Solo F=ocha ConcentradodeBateia Minério Agua Outros

Número de Amostras 150.803 106.810 35.728 63.176 1 .243 2.029 3.315

Análise de Elem. Traços 150.457 106.352 34.195 45.209 950 776 3.246

Análise de Elem. Maiores 2.238 2.733 10.883(') 303 429 0 383

Análise Mineralógica 44.561

Análise Ambiental de Agua 589

OBS.:  (1 ) -6.352 análises completa de rocha (Óxidos, perda ao fogo,  H20+,  H20-)

Palavras-Chave: sedimento de corrente, concentrado de bateia, solo, rocha, água, minério, prospecção
geoqul'mica

]  Coordenador Nacional de Geoquímica -Serviço Geológico do Brasil -CPRM lins@re.cprm.gov.br
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VULCANISMO ÁCIDO EXPLOSIVO NA BACIA DE PERNAMBUCO, NE DO BRASIL

Marcos A. L. Nascimento] , Zorc[no S. Souza] , José Marcel,o Amosio2

Na Bacia de Pemambuco destaca-se um intenso magmatismo compreendido por traquitos e riolitos,

além de basaltos e á1cali-feldspato granito. Neste magmatismo, encontra-se ainda um expressivo vulcanismo

ácido explosivo, representado por ignimbritos. Esses são fomados por bombas, /czpz.J/z.s e tufos, contendo

púmices esmagados Wcz777mé's), fragmentos de cristais tais como biotita, plagioclásio, quartzo, opacos e zircão,
além de fragmentos 1íticos (rochas do embasamento cristalino e vulcânicas). As rochas são pouco selecionadas

e maciças, com matriz fina de cor cinza, com feições indicativas de forte soldamento. As fomas dosficz7%mes

indicam que a compactação sofrida pelos ignimbritos ocorreu a altas temperaturas, com uma diminuição de

volume de cerca de 50%. Estas rochas revelam a típica textura eutaxi'tica de ignimbritos, definida por forte

orientação de fragmentos placóides ou tabulares de púmices, compactados e fomando uma superfície planar

ou sinuosa, definindo a orientação de fluxo magmático.

Dados geoqui'micos de púmice e da matriz mostram pequena variação de Si02 (71,5 a 74,0%), baixos

teores em Cao (0,03-0,98%) e Mgo (0,37-0,80%), com Na20+K20 da ordem de 8%. Possuem con'ndon

nomativo entre 0,25 e 2,92, classificando essas rochas como ligeiramente peraluminosas. Apresentam altos

valores de Nb (326-469 ppm), Y (206-651 ppm) e Zr (707-953 ppm) e baixos Ba (10-183 ppm) e Sr (13-119

ppm). Diagramas como silica vs. índice de Wright confirmam a natureza alcalina, enquanto que silica vs'.
Na20+K20 define sua composição riolítica. Os padrões de ETR são enriquecidos em TRL com LaN = 167-

860, YbN = 11-51 e razão LaN/YbN = 4,8-36,7, com forte anomalia negativa de Eu @u/Eu* = 0,08-0,09).

As infomações ora apresentadas apontam para um depósito vulcânico explosivo onde as elevadas

concentrações de fragmentos de cristais sugerem origem a partir de líquidos com alta taxa de cristalização.

Processo de fragmentação, originado pela explosão das bolhas de gás em conjunto com impacto ocorrido ao

longo do conduto ou transporte turbulento na superfície, explica o aspecto fragmentado dos cristais. A pre-

sença de textura esferulí.tica nos púmices pode estar associada a processos de desvitrificação em alta tempe-

ratura. As composições em elementos traços e os valores relativamente elevados de YbN e a forte anomalia

negativa de Eu  sugerem  uma origem por fusão  parcial  da crosta continental  e evolução  do  magma por

fracionamento de feldspatos (plagioclásio ?). Os teores de Rb, Y, Nb e Zr pemitem interpretar um ambiente

continental do tipo rifte.

Palavras-chave: Rochas Piroclásticas, Ignimbritos, Cretáceo, Bacia de Pemambuco.
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2  Escuela de Posgrado, Doctorado en Ciencias Geologicas, Universidad Nacional de Salta, Salta, Argeitiina,
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RECURRENT DIORITIC MAGMA PULSES IN HIGH-K CALC-ALKALIC PLUTONS: THE
CASE OF THE RIO DO JACARÉ PLUTON, NE BRAZIL.

Maria de Fátima I;yra Brito] ,Gorki Mariam2 , Adejardo Fraiu:isco da Silva Fillw'~

Palavras-Chaves: Iligh -K calc-Alkalic, enclaves, recurrent magma

The Rio Jacaré pluton (RJP) Iocated in the southem portion of the Borborema province, in the Sergipano
fold belt, intrudes the contact between migmatites to the north and metasedimentary rocks and granitoids to
the south. Its southeastem portion is limited by the sinistral transpressive Belomonte-Jeremoabo shear zone.
It is elongated in the NW-SE direction, covering an area of 300 km2. The RJP is composed of coarse-grained
to porhpyritic granodiorites to monzogranites, associated with quartz diorites to monzodiorites. The dioritic
rocks occur as microgranular enclaves (MGE), melanocratic enclaves (m), dioritic late-dyke (DLD) and a
dioritic Stock (DS) (1).

The RJP is composed by two petrographic fácies: a medium-grained equigranular homblende biotite

quartz  monzodiorites  to  granodioites  (HBQMG)  and  coarse-grained  to  porphyritic  homblende  biotite
monzogranites to granodiorite (HBMG). The HBQMG fácies occur along its border, with an average length
of 3 km. The lIBMG fácies located towards the its central portion has an elongated shape in the NW-SE
direction.  Field observations  showed that the central  fácies  (IIBMG)  intruded the peripheral  (IIBQMG)
facies when both were still in a magmatic stage. Both facies have similar mineralogical composition, varying
only in the realtive modal proportion of plagioclase, K-feldspar and accessory minerals  (homblende and
biotite).

The dioritic microgranular enclaves in the border fácies (IJBQMG) represet only 1  % of the outcrop
área of this fácies, concentrated along the contact with the country rocks. They are elongated to elipsoidal
with maximum length varying from 5 to 25 cm. Concentrations of dioritic mafic microgranular enclaves,
some partially digested by the host rock, are locally observed.

The central fácies (IIBMG) is characterized by abundant dioritic microgranular enclaves, representing
approximatelly 2 % of its outcroping area. They vary in from 5 cm up to 2,5 m in length and show elongated
to elipsoidal shapes with the maximum length  parallel to the host rock magmatic foliation. Enclaves with
lobate contacts, K-feldspar xenocrysts trapped inside enclaves and "pillow-like" forms attest the coexistence
with the host rock   during magmatic stage. Locally, mafic microgranular enclaves with sharp contacts are
venulated by the host rock, suggesting that they behaved as rafts floating in the host rocks.   Dioritic dikes
with sharp contacts with the felsic rocks attest late pulses of this magmatism.

Major element Harker diagrams show near linear trends for mafic and felsic rocks. However, for
Some elements (Cao, K20,Na20 and A1203) it is clear the distinct behavior of felsic and mafic rocks showing
independent trends. Trace element Harker diagrams show larger degree of scatter. These diagrams suggest
that the felsic rocks have distinct source from that of the diorites. Trends for some major (K20,Na20 Cao)
and trace (Rb, Ba, Sr) elements for dioritic rocks evidence distinct geochemical behavior from MGE, hffi
and LD, corrobarating the hipothesis of multiple pulses of the dioritic magma.

1. Brito, M.F.L.  de,1996. Geologia, Geoquímica e Petrologia do Complexo Granítico Sí.tios Novos.
Dissertação de Mestrado. UFPE -Recife - PE, 202p.
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'-Universidade Federal de Pernambuco/DGEO Recife-PE , 50740-530 Brasil a_fsf @ufpe.br
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PETROGRAFIA E QUÍMICA MINERAL DO BATÓLITO SERRA DO CATU,
TERRENO PERNAMBUCO - ALAGOAS

Maria de Fátima I:yra de Brito] ; Adejardo Franci,sco da Sil,va Filho2  ;
Edi,l,ton José dos Sa]tios2;  Ignez de Pin]w Guíinarães2

Palavras-Chave: Província Borborema, shoshonito-ultrapotássico, sienitos,

Introdução
0 Batólito Serra do Catu (BSC) situado no SW do estado de Alagoas, está inserido no Terreno Pemambuco

-Alagoas da Província Borborema. É uma intrusão sin-colisional à orogênese Brasiliana, possui forma alongada
na direção  NW-SE e  intrude  granitóides e migmatitos  do  Batólito  águas Belas-Canindé  (BAC),  mostrando
contatos bruscos com as encaixantes. Os contatos muitas vezes mostram-se deslocados devido à tectônica rúptil,
tardia.

Geologia  Local  0  BSC  está representado  por rochas  metaluminosas  a peralcalinas,  com  afinidades
shoshonítica-ultrapotássica. Possui três fácies, todas com enclaves ricos em anfibólio, e incipiente foliação/fluxo
magmático (orientação de cristais euédricos de anfibó1io, alcalifeldspato e enclaves). Os contatos entre as fácies
são  1obados,  crenulados  e  mostram  feições  de  77%.7tg/z.7tg  e  #?z.xz.7cg,  sugerindo  contemporaneidade.  A  fácies  de
núcleo, (quartzo) alcalifeldspato sienito (AS), é 1eucocrática, homogênea, rósea acinzentada, equigranular média
com fenocristais de alcalifeldspato  (cinza);  a fácies quartzo monzonito  (QM) é mesocrática,  inequigranular
porfirítica grossa, com fenocristais de alcalifeldspato (2-5cm); a fácies quartzo sienito a quartzo alcalifeldspato
sienito  (QS)  situa-se entre as fácies  QM e AS.  É leucocrática,  rósea avemelhada,  equigranular média,  com
fenocristais esparsos de alcalifeldspato (3-4cm) e plagioclásio (2-3cm).

Petrografia  As fácies AS e QS possuem mineralogia similar, diferindo no conteúdo modal de máficos.
Em  geral,  são  sienitos  /tz.pcrsozvz#  com  microclina  pertítica  euédrica  e,  ocupando  os  interstícios,  tem-se
clinopiroxênio sub a euédricos com ou sem corona de reação, biotita tardia e anfibó1io (magnésio homblenda e
actnolita), fomando as coronas em piroxênio e/ou como cristais subédricos. 0 plagioclásio mostra feições de
corrosão e está manteado por alcalifeldspato pertítico. 0 quartzo é anédrico. Os minerais acessórios são zircão,
apatita, opacos, titanita, ±allanita, ±monazita, ±rutilo. A fácies QM é szdbsoJv#s, possui plagioclásio subédrico a
anédrico,  quartzo,  alcalifeldspato,  alguns pertítitcos,  anfibólio  (magnésio homblenda e edenita)  e biotita.  Os
acessórios  são  zircão,  apatita,  titanita,  opacos,  allanita,  e  epidoto;  e  sericita,  carbonato,  clorita,  epidoto,  e
argilominerais como secundários.

Química Mineral As biotitas de todas as fácies são magnesianas (Mg/Mg+Fe= 0,51 a 0,65). Os anfibó1ios
são cá1cicos (magnésio homblenda a actinolita e magnésio hastingsita a edenita). Os clinopiroxênios nas fácies
AS e QS São diopsídio (Wo 45_46 En4,_34Fs,3ti ) e raramente augita. OS Plagioc1áSios Variam de Ano,L5+L98 Abgg�6�
Oro,48_3,o] (fáCies AS), e An]j3�7 Abg7,84_97,57 0ro,63+�  (fáCies QS), e na fáCies QM Varia de An27L4,98 Abso/m,44. 0
alcalifeldspato na fáCies  QM Varia de  Or6473%_9o,3o% a Or89,64%_94�o,  enquanto que na fáCies  QS  a Composição é
homogênea (Org2,67%.92/�%).  0 epidoto (fácies QM) mostra texturas e teor de pistacita (28) que indicam origem
magmática.

Conclusões  0  BSC  mostra  texturas  que  evidenciam  uma  história prolongada  de  cristalização,  com

paragêneses  de  estágio  magmático  anidro,  hidratado  e  de  estágio  pós-magmático.  As  pequenas  variações
composicionais núcleon)orda das fases principais sugerem que processos de cristalização fracionada não tiveram

grande participação na evolução das rochas do BSC. A deteminação empírica da fugacidade de oxigênio sugere
que o epidoto, anfibó1io e o clinopiroxênio cristalizaram em condições oxidantes entre os Z)z4/ícrs NB e lIM. A
temperatura de saturação do zircão indica temperaturas entre 805,14°C e 870,88°C para o BSC.

]  CPRM-Serviço Geológico do Brasil/ UFPE-Av.  Sul` 2291 ` A_f:ogados Recífe-PE` 50770-011 -Brasíl  mflb@re.cprm.gov.br
2  Universidade Federal de Pemambuco/DGEO Recife-PE . 50740-530 Brasil afsf@ufpe.br
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A SUITE NORITO-JOTUNÍTICA ARACOIABA-CE- PETROLOGIA E GEOQUÍMICA.

1 Maria Dulcineá M. Rol,ím Bessa
] Af;onsoRodrigues de ALlmeída

0  Complexo Pedra Aguda está situado no munici'pio  de Aracoiaba, porção nordeste do Estado do
Ceará. É um corpo eli'ptico, com o eixo maior medindo cerca de 11Km ligeiramente orientado na direção N-
S, e o menor 7Km. É constitui'do por rochas granuli'ticas, representadas por jotunitos e noritos e por chamo-
enderbitos e chamockitos, inseridas em gnaisses migmati'ticos.

A foliação (D2) na região de Aracoiaba -Baturité mostra-se com direção variável de 60°Az a E-W
com mergulhos em tomo de 30°(NW-N) e contoma o corpo non'tico que se mostra alongado segundo a
direção N-S, sugerindo um  "emplacement" pré -D2. Os corpos chamockíticos exibem essa foliação, en-

quanto jotunitos e noritos exibem foliação incipiente,  com a textura i'gnea grandemente preservada.  Em
contraste, dioritos-tonalitos encaixantes exibem forte deformação plástica, com indi'cios variáveis de fusão

parcial.
Clinopiroxênios,  ortopiroxênios,  plagioclásios,  titano-biotita,  homblenda  são  minerais  essenciais.

Quartzo, magnetita/ilmenita, apatitas e rutilo são os acessórios. Actinolita-tremolita e biotita são secundários
advindQ de piroxênios. Dados de química em mineral separado mostram que ortopiroxênios e plagioclásios
exibem hiatos composicionais indicando diferentes gerações de minerais,  ou seja, uma   primária e outra
metamórfica. Os cristais de plagioclásios, mesmo aqueles que exibem extinção indicativa de zonação, mos-
tram padrões composicionais aleatórios, sem evidência de zonação quíinica.

Chamo-enderbitos e chamokitos apresentam padrão de ETR plano, com altas concentrações de IREE
e fortes anomalias negativas de Sr e Eu sugerindo que estas rochas representam um magma residual altamen-
te evolui'do após o fracionamento de plagioclásio e de fases contendo LREE ou que são produto da fusão
parcial de uma fonte que reteve plagioclásio e fases ricas em LREE.

Elementos maiores em rocha total sugerem que os jotunitos e noritos   derivam do metamorfismo de
rochas i'gneas, metaluminosas e sub-alcalinas que constitui'am uma suite cálcio-alcalina de médio K,   pré-
colisional do tipo arco. Seu alto Mg# e altos teores de Cr e. Ni sugerem uma fonte mantélica , entretanto,
também se mostram fortemente enriquecidas em LILE e LREE, com anomalias negativas de Nb, Ta e Zr
sugerindo que estes magmas sofreram uma forte contaminação crustal. Seus baixos teores ETRP e Y, altos
valores de Sr e Ba e altas razões Sr/Y e La/Yb são similares aos de magmas adaki'ticos, isto é, magmas
gerados a partir da fusão do "slab" subductado. Por outro lado, os altos teores de Mg, Ni e Cr refletem a
interação entre o magma adakl'tico e o manto.

A partir da termobarometria, estabelece-se um intervalo de temperatura e pressão entre 650° e 800° C
e 2 a 4 Kbar para o metamorfismo destas rochas. Tais valores de pressão sugerem ambientes de arco magmático
continental similar por exemplo, ao andino no Chile, onde a injeção de magmas básicos elevou enormemente
o grau geotémico regional em ambiente de pequena profundidade.

Dados  geocronológicos Pb-Pb por evaporação  em monocristais  de  zircão,  mostram idades  de  594
±12Ma e de 595±8 Ma, indicando provavelmente a época do metamorfismo das rochas máficas do comple~
XO.

1 Departamento de Geologia-UFC -nea.bessa@bol.com.br
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A METODOLOGIA DE ANALISE DE TRAÇOS DE FISSAO EM APATITA (ATFA) E SUAS
APLICAÇÕES.

Mirni,s A. Nóbrega (mirnis@ geologia.ufrn.br)] , Júl,io C. Hadler N.2 , Pedro J. Iu]ws 2 Sa]riro Guedes 0. 2
Jaz.iel M. Sá ]  Francisco H. R. Bezerra ]  Carl,os A. Tello S. 2  Peter C. Hackspacher 3 , Francisco P. Li,ma Filho] .

A Análise de Traços de Fissão em Apatita (ATFA) é uma técnica termocronológica sensível à varia-
ções térmicas, que retrata a evolução de uma região em baixas temperaturas (<120°C). Os traços são produ-
zidos pela fissão espontânea do 238U, e acumulados no mineral durante a sua história geológica. Como estes
traços de fissão são sensíveis a variações de temperatura, pode ocorrer um fenômeno denominado A##é?cz/z.72g,

que gera o encurtamento progressivo do comprimento e/ou apagamento do traço. Cada mineral portanto,
possui um intervalo de temperatura denoininada Zona de Apagamento Parcial (ZAP) ou zona de retenção
parcial, onde os traços são progressivamente apagados e/ou acumulados, sendo estes de 120-60°C para apatita.
Acima desta temperatura, inicia-se a Zona de Apagamento Total (ZAT) e abaixo dela (<60°C) a Zona de
Estabilidade Total (ZET) dos traços. Conseqüentemente, a população de traços observados na superfície do
mineral é composto por traços encurtados (mais antigos) e traços produzidos em temperaturas menores (mais
jovens).

Baseando-se nisto, o Método de Traço de Fissão (MTF) foi desenvolvido fundamentado na quantidade
de traços, concentração de urânio da amostra e tamanho dos traços, gerando infomações para determinar a
idade de traços de fissão (FTA -Fz.ss'z.o7t rrczcks Agé?) e modelos de história témica de uma região.

Os dados obtidos são confirmados por cálculos e testes estatísticos, a fim de verificar a qualidade e o
grau de confiança das medidas. Posteriomente, calcula-se a FTA utilizando o software TRACKKEY 4.2
(Dunkl,  2002),  e  gera-se possi'veis  histórias  térmicas  utilizando  o programa HTA_D,  desenvolvido  pelo
grupo de Cronologia do IFGW/Unicamp. Estas histórias témicas, construi'das segundo o modelo inverso
proposto por Lutz & Omar (1990), são geradas aleatoriamente por técnicas estatísticas de Montecarlo, base-
ando-se nas infomações de FTA e padrão dedistribuição de comprimento dos traços. As possíveis histórias
aceitas são aquelas que geraram dados estatisticamente compatíveis com os experimentais

A idade obtida traduz o último evento de resfriamento em que a rocha/região passou pela isoterma de
120°C. 0 modelo de histórias térmicas nos fomecem, graficamente, o comportamento desta rocha a partir da
FTA obtida até o presente,  que pode  ser um padrão  linear,  ou com pontos  de aquecimento/resfriamento
sofridos pela rocha dependendo da história evolutiva da região.

Mediante a realidade de se obter dados consistentes e satisfatórios sobre uma dada região, obtidos de
maneira relativamente simples e de baixo custo, o ATFA vem despertando o interesse dos cientistas e empre-
sas em relação aos seus empregos e respostas com relação a evolução tectônica de uma provi'ncia. 0 método
pode auxiliar na reconstrução da história de resfriamento de uma região, fomecer infomações sobre taxa e
tempo  de denundação,  individualizar processos tectônicos,  registrar a atuação  de vulcanismos/episódios
magmáticos, registrar eventos hidrotemais e mineralizações associadas, marcar pulsos de reativações de
antigas zonas de cisalhamentos ou zonas de falhas, evidenciar a compartimentação de blocos nestes linea-
mentos, indicar possi'veis áreas fontes de rochas sedimentares, além de auxiliar nas interpretações da evolu-
ção  de rochas reservatórios  de petróleo, já que  a janela de  maturação  do ó1eo coincide com a janela de
retenção/apagamento de traços em apatitas.

Palavras-chave: Traços de fissão; termocronômetro; história térmica.
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ESTUD0 TERMOBAROMÉTRICO DOS GRANITÓIDES CALCIO-ALCALINOS DE ALTO
POTÁSSIO DE CONCEIÇÃO DAS CREOULAS, CALDEIRÃO ENCANTADO, BOQUEIRÃO E

MURICI, TERRENO ALTO PAJEÚ, PERNAMBUCO NE DO BRASIL

R. G .  Brasiliiw] , A. N.  Sia{2 V.  P.  Ferreira2  e R.  F. Weinberg3

Os plútons de Conceição das Creoulas, Caldeirão Encantado, Boqueirão e Murici fazem parte da asso-
ciação cálcio-alcalina de alto potássio que é uma das feições caracten'sticas do magmatismo Brasiliano na
Provi'ncia da Borborema.  Estão  situados na porção  SW do Terreno Alto Pajeú próximo  ao limite com o
Terreno  Cachoeirinha-Salgueiro,  no  Domi'nio  da Zona Transversal  Província Borborema.  Intrudidos  em

gnaisses e xistos de idade Mesoproterozóica.
Estes plútons são petrologicamente e quimicamente muito similares, de natureza porfin'tica (exceto o

plúton de Caldeirão Encantado), com pequenas variações no conteúdo modal de suas fases minerais, exibem
camadas ricas em máficos mais megacristais paralelas a foliação regional, schlierens e encraves dion'ticos.
Modalmente, constitui'dos por granodioritos a monzogranitos. Os megacristais de feldspato potássio (< 8cm)
estão  distribuídos  de forma heterogênea numa matriz  de  textura média a  grossa constituída de quartzo,
microclina pertítica,  plagioclásio  (albita-andesina)  como  minerais  essenciais,  além  de biotita homblenda

(ferro-edenita, ferro-pargasita a ferro-tschemaquita), epidoto magmático, titanita, zircão, allanita e minerais
de óxido de ferro (especialmente no Murici) como minerais acessórioso

A razão atômica Fe+3/(Fe3++A1) em epidoto para três destes plútons varia de 27 a 31 % (teor em pistacita),
enquanto no de Conceição das Creoulas situa-se entre 21 e 25% Ps.

Os dados obtidos utilizado o geobarômetro Al em anfibólio indicam uma pressão no intervalo de 6 a 7
kbar para os plútons de Murici e Caldeirão Encantado, no plúton de Conceição das Creoulas os valores são
mais elevados variando de 7 a s kbar, o plúton de Boqueirão apresenta valores de 5 a 7 kbar. Baseado no

geotermômetro semi-empírico (homblenda-plagioclásio) foram estimadas temperaturas de equilibrio no in-
tervalo de 620 a 740°C para os plútons de Caldeirão Encantado, Conceição das Creoulas e Boqueirão.

Para  obtenção  de  temperaturas,  dois  geotermômetros  foram  utilizados  nas  rochas  porfiríticas,  o
plagioclásio - anfibólio e o geotemômetro do Zr. Baseado no geotermômetro semi-empirico (homblenda-
plagioclásio) são estimadas temperaturas de equilil)rio no intervalo de 620 a 740°C para os plútons de Cal-
deirão Encantado, Conceição das Creoulas e Boqueirão, 0 stock de Murici apresenta temperaturas um pouco
mais elevadas no intervalo de 693 a 780°C. 0 geotemômetro baseado na saturação do Zr, indica temperatu-
ras do Jz.q#z.dzós no intervalo 785°-860°C.

A forte correlação negativa entre teor de Al na homblenda e a razão Fe/Q]e+A1) de epidotos coexistentes
foram observados, confimando a relação entre o campo de estabilidade do epidoto e am2. A composição do
epidoto sugere cristalização sob condições de fugacidade de oxigênio próximas a curva tampão NiNio (niquel-
busenita) e Fe203-Fe302  (hematita-ma8netita).

1  rbrasilino@yahoo.com.br -PPGEO/NEG-LABISE/UFPE, C.P. 7852, Recife, PE, 50.732-970
2 ans@npd.ufi)e.br -NEG-IABISE/ DEGEO/UFPE, C.P. 7852, Recife, PE, 50.732970
3 weinberg@ inail.eartJ"nomsh.edu.au -Monash Uníversity, Clayton, Wzctori,a 3800, Australía.
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CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA DOS PLÚTONS DE CONCEIÇÃO DAS CREOULAS,
CALDEIRÃO ENCATADO, BOQUEIRÃO E MURICI, TERRENO ALTO PAJEÚ,

PERNAMBUCO NE DO BRASIL

RS|=__Brasilino] , A. N. Sia[2, V. P. Ferreira2 e R. F. Weinberg3

Os plútons de Conceição das Creoulas, Caldeirão Encantado, Boqueirão e Murici estão situados na

porção SW do Terreno Alto Pajeú próximo ao limite com o Terreno Cachoeirinha-Salgueiro, no Domi'nio da
Zona Transversal Provi`ncia Borborema.  Intrudidos em gnaisses e xistos  de idade Mesoproterozóica,  são

petrograficamente e quimicamente similares, porfin'ticos grossos (exceto o plúton de Caldeirão Encantado),
exibem camadas  ricas  em máficos  mais  megacristais  paralelas  a foliação regional,  schlierens  e  encraves
dion'ticos. Modalmente, são classificados como granodioritos a monzogranitos. Os megacristais de feldspato

potássico (< 8cm) estão distribui'dos de foma heterogênea numa matriz de textura média a grossa constituída
de quartzo,  microclina perti`tica,  plagioclásio  (albita-andesina)  como minerais  essenciais,  além de biotita
homblenda (ferro-edenita, ferro-pargasita a ferro-tschemaquita), epidoto magmático, titanita, zircão, allanita
e minerais de óxido de ferro (especialmente no Murici) como minerais acessórios.

São rochas cálcio-alcalinas de alto potássio, de natureza metaluminosa a peraluminosa, caracterizadas

por teores  de  silica entre 65  -7597o,  K20+Na20 em tomo de 6,597o, Mgo  (0,91-1,8%)  e Cao  (2,4-3,57o).
Enriquecidas em Ba (713-1737 ppm) e Sr (420-1298 ppm), apresentam moderados valores de Rb (87-198

ppm),  intemediários  de Zr (189-345  ppm),  Y  (7-35  ppm)  e Th  (15-59 ppm)  e uma grande variação no
conteúdo de Nb (14-208 ppm).

Em diagramas de elementos incompati'veis normalizados em relação ao ORG, observa-se um certo
enriquecimento em elementos LILE com anomalias positivas de Rb, Th e Ce e anomalias negativas de Ba,
Nb e Y que podem refletir fracionamento de apatita e feldspato potássico .

Os padrões de ETR normalizados em relação ao condrito mostram abundância de ETR (âETR  119-
247ppm) são enriquecidos em ETRL em relação aos ETRP indicando fracionamento significativo de ETRL/
ETRP. As discretas anomalias negativas de Eu indicam que os feldspatos foram pouco fracionados durante o

processo de evolução do magma, ou ap2  foi de média a alta durante a cristalização, o que provavelmente
restringiu a incoiporação de Eu na estrutura do feldspato.

0 comportamento dos elementos maiores e menores evidencia o fracionamento de anfibólios, biotita,
apatita e titanita.

A assinatura geoquímica dessas rochas é marcada pelas altas razões LILE/IIFSE. 0 enriquecimento
em ETRL, com um moderado ou forte fracionamento no padrão ETR, associado aos dados isotópicos suge-
rem fusão parcial da base da crosta (anfiboli'tica) incorporada durante um evento prévio, seguido por ascen-
são e cristalização fracionada, parecem ter sido os processos principais de formação destes plútons.

]  rbrasilino@yahoo.com.br -PPGEO/NEG-IABISE/UFPE, C.P. 7852, Recife, PE, 50.732-970
'-ans@npd.ufpe.br -NEG-IABISE/ DEGEO/UFPE, C.P. 7852, Recife, PE, 50.732970
3 weínberg@inail.eartJ"iomsh.edu.au -Monash University, Clayton, Victoría 3800, Austrália.
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PETROGRAFIA DO MACIÇO NEFELINA-SIENITICO RIO PARDO, S
UL DO ESTADO DA BAHIA

Rita C. L. Menezes]  ;  Maria L. S. Rosa] ;  Herbet Conceição] ; Môiúca P. Cunha] .

0  Maciço Nefelina-Sienítico Rio Pardo é uma das  intrusões  que compõem a Província Alcalina do  Sul do
Estado da Bahia (PASEBA). Ele localiza-se a aproximadamente 608  km da cidade de Salvador, capital do estado,
situando-se no município de Potiraguá. Esse coipo com área aproximada de 46 km2, é intrusivo em rochas gnáissico-
migmatíticas e gabro-anortosíticas arqueano~paleoproterozóicas (Barbosa e Dominguez 1996).

0  Maciço Nefelina-Sienítico Rio Pardo  tem  sua forma  controlada por  sistema de  falhas.  Ele é  constituído
essencialmente por nefelina-sienitos, tendo localmente sodalita-sienitos de cor azul. Estas rochas mostram-se pouco
afetadas por eventos tectônicos posteriores e exibem com freqüência estruturas de fluxo magmáticos.

Petrograficamente, identificou-se a presença neste maciço de nefelina-sienitos, sodalita-sienitos, aegirina~ilmenita-
sienito,  ribequita-nefelina-biotita-sienito,  nefelina-cancrinita-sienito  e  traquitos-  fonólitos.  Os  estudos  das  lâminas
delgadas das rochas do MRP evidenciaram a presença de minerais subssaturados e de máficos alcalinos, o que permite
sugerir que estas rochas foram forinadas a partir de um magma de natureza fonolítica (Menezes 2003). A presença de
diques com esta composição na região favorecem esta hipótese. Por outro lado, a ausência de fenitos ou rochas com
gênese equivalente nas vizinhanças do maciço estudado permite aventar a hipótese de que a evolução magmática do
MRP ocorreu em sistema fechado. Comparando-se e integrando-se as seqüências de cristalização obtidas nas diferen-
tes lâminas delgadas, foi possível estabelecer a ordem de cristalização geral para as rochas. Na seqüência estabelecida
existe a cristalização expressiva de ortoclásio, definindo o caráter sienítico das rochas estudadas, e por ser um mineral
anidro favorece o enriquecimento deste magma em fluido. A cristalização de biotita, anfibólio, aegirina e minerais
opacos são subsequentes juntamente com nefelina e alguma apatita. Provavelmente o balanço do volume destes mine-
rais fomeceu ainda um aumento relativo dos fluidos presentes, que possibilitou a saturação em fluidos do sistema
magmático permitindo a cristalização simultânea  de dois feldspatos alcalinos distintos: um potássico e outro sódico.
A cristalização destes dois minerais anidros faz, provavelmente, com que o sistema magmático volte a enriquecer em
fluidos e inicie-se a substituição da nefelina por cancrinita. A estabilidade da cancrinita indica que os fluidos presentes
tinham C02, o que possibilitou igualmente a cristalização de carbonatos. Desta forma houve o consumo do C02 deste
fluido e a desestabilização da nefelina em favor da fomação da cancrinita. A fomação da sodalita revela a presença
de cloreto, que deve ter aumentado relativamente no fluido quando da formação da cancrinita e carbonato, possibili-
tando a estabilidade da sodalita.

Os dados obtidos em campo e nos estudos petrográficos permitiram elaborar uma hipótese para explicar conve-
nientemente a composição das rochas e as relações texturais encontradas. Neste contexto, é somente possível explicar
a formação dos  sienitos com sodalita azul admitindo-se a presença de fluidos de natureza complexa,  com frações
molares consideráveis de C02, C12 , e a existência de uma evolução magmática em sistema fechado (perda de energia
e não de matéria). Aparentemente estas condições particulares de evolução do fluido tomaram possíveis em regiões
localizadas do maciço estudado, como testemunham as ocorrências dos sodalita-sienitos de cor azul, que constituem
rochas omamentais muito valorizadas.

Pahvrfzs-CÃ¢ve: Nefelina-Sienito, PASEBA, Sodalita, Bahia.
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OS MEGACRISTAIS DE K-FELDSPATO DO GRANITOIDE BARCELONA (RN):
ORIGEM E IMPLICAÇÕES PETROGENÉTICAS

Rogério Cayal,ca]tie (DG-UFRN) ; Aitionio C. Galindo (DG-PPGG-UFRN):
Ferncmdo César A. da Silva (DG-PPGG-UFRN)

Palavras Chave: Megacristais, K-feldspato; Barcelona

0 Granitóide Barcelona, um representante típico do magmatismo neoproterozóico tipo-Itaporanga da
Província Borborema, constituí um bató1ito com mais de 200 km2 de área aflorante, localizado na porção
leste da Faixa Seridó-FS, no âmbito do Maciço São José de Campestre-MSJC. Ele intrude uma seqüência de
rochas gnáissicas-migmati'ticas de idade paleoproterozóica a arqueana, correlatas ao Complexo Caicó. Qua-
tro principais fácies texturais/petrográficos estão presentes no batólito: rochas dion'ticas, granitos porfin'ticos,

granitos médios e microgranitos. Os granitos porfin'ticos são dominantes no plúton (mais de 80% da área
aflorante), e os megacristais objetos deste trabalho constituem sua caracten'stica textural mais marcante.

Os megacristais de K-feldspato possuem dimensões predominante em tomo de 3,5-6,0 cm, segundo
seu eixo de maior alongamento, podendo chegar algumas vezes a cristais maiores (10-12 cm). São usual-
mente idiomórficos, zonados e com inclusões de minerais máficos (biotita e/ou anfibó1io, principalmente).
Localmente constituem agregados em textura cumulática, ou ainda apresentam textura fz.po rczpczkz.i;z.. Nas

porções  mais  centrais  do  plúton  estes  cristais  desenvolvem um /czZ7rz.c  linear/planar relacionado  a  fluxo
magmático, porém nas bordas este/czbrz.c é em parte influenciado pela tectônica regional D3 (Brasiliana).

Ao microscópio estes megacristais  são microclina com pertitas tipos sÍ7~z.7tgJcfs', sfrz.7zgs e, mais rara-
mente, �ocZs', apresentam geirinações albita vcrsz4f periclina, "em grade", por vezes combinadas com geminação
tipo Carlsbad. No geral são cristais hipidiomórficos com bordas quebradas e/ou corroídas, ao longo das quais
se desenvolve um agregado microcristalino quartzo-feldspático (textura mortar?) e/ou mimequitas, princi-
palmente do tipo bulbosa.  Textura poiquilítica é extremamente freqüente com inclusões de plagioclásio,
biotita, homblenda, titanita, opacos, apatita e zircão. As inclusões de plagioclásio são as dominantes, e cons-
tituem cristais idio a hipiomórficos,  usualmente zonados.  A fixação das inclusões de plagioclásio nos K-
feldspato se dá por mecanismo similar a textura tipo §y7777e#sz.s, ou ainda por crescimento epitaxial. Proces-
sos tardios de alteração, decorrentes da ação de fluidos deutéricos, são responsáveis por saussuritização e
sericitização nos plagioclásios e nos de K-feldspato, respectivamente.

A origem de megacristais de K-feldspato em rochas granitóides tem sido discutida ao longo do tempo
a luz de duas principais hipóteses: i) são fenocristais de origem estritamente magmática (Vemon 1986, Galindo
1988), ou; ii) são porfiroblastos resultado de recristalização em estado subsó1ido ((Hippert 1990). 0 conjun-
to das características meso e microtexturais observadas nos megacristais de K-feldspato do Granitóide Bar-
celona sugere processo de cristalização fracionada par os mesmos, e como tal nos leva a optar pela hipótese
de cristalização magmática em detrimento da porfiroblastese para estes megacristais.
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0 DEPÓSITO DE SULFET0 DA FAZENDA COQUEIRO.
MUNDO NOVO (BA) - ASPECTOS GEÓLOGICOS E PETROGRÁFICOS PRELIMINARES

Viol,eta de Souza Martins Borges ]' , Maria da Gloria da Silva 2 ,
ALngela B.de Menezes Leal 3  e Jose Carlos Cunha4  7

0 trabalho proposto faz parte do Projeto Caracterização Metalogenética e lsotópica das Mineralizações
de Metais -Base da Fazenda Coqueiro, Greenstone Belt de Mundo Novo, resultante de um convênio entre o
lnstituto de Geociências da UFBA e a CBPM, com o objetivo de definir os processos envolvidos na gênese
e transformação da zona mineralizada avaliando a potencialidade metalogenética do depósito.

A região de Mundo Novo está inserida no Cráton do São Francisco, de idade.Arqueana, na porção
central do Estado da Bahia. As mineralizações de sulfetos no g7icG77sfoíté7 bczz de Mundo Novo foram primei-
ramente descobertos  em  1986  pela Unigeo.  Posteriormente  a CBPM descobriu o depósito  de  sulfeto da
Fazenda Coqueiro. A pesquisa  realizada através de 29 furos de sondagens indicou teores de 6.2% de Zn e
35gpt de Ag.  em uma seqüência de rochas máficas e de vulcânicas félsicas depositadas sobre sedimentos

qui'micos e clásticos.
Recentemente foram analisados 9 furos (furos 4,6,7,11,12,13,16,18 e 24) sendo caracterizado os se-

guintes tipos litológicos:
1) Tremolitito -rocha de cor cinza-esverdeada de granulação média a grossa,   tratando-se de   uma rocha

anfibolítica geralmente foliada,  rica em biotita, com tremolita fibro-radial,  e L4777 mcifé?rz.a/ k/é7JcZspáfz.co,
al,ém de magnetita ao longo da foliação com venulações de sílica , levemente magnético. Essa;s rochErs
nomalmente ocorrem sempre intercalados com os cherts;

2) Metabasalto - a rocha predomina a cor cinza a verde-scura quando (hidrotemalizada)   de granulação
fina, bem orientada, venulada e composta essencialmente por  plagioclásios, anfibólios, micas, granadas
e pouco quartzo;

3) Metagabro -de coloração cinza, verde escura a castanha de granulação fina a média, composta por anfibólios,

plagioclásios e micas, foliada, biotitizada com venulações quartzo -feldspáticas c co77t czrz6sczs cZc epz.dofo,.
4) Metapelitos carbonosos bastante laminados;
5) Cherts, cherts micaceos e/ou carbonáticos - rochas cinza escura a cinza clara, granulação fina a média,

ricas em biotita e tremolitas  fortemente laminadas e ou bandadas  com  veios de quartzo e sulfetos, até
tomarem-se uma rocha brechiforme hidrotemalizada com disseminações de sulfeto e mczg7tcfz.fo prc' o#
siitiectônica;

6) Xistos micaceos -  de coloração cinza escura, granulação fina a média, composta por muscovita, biotita e
cordierita-xistos granati'feros com porfiroblastos de granadas rotacionadas (s7towz)czJJs);

7) Riodacitos -de coloração cinza com Zé?j:Z#rcz g7:áficcz, um ni'vel k-feldspático, sericita e muscovita, tumalinas

pegmatoidais com injeções de veios de quartzo feldspáticos é? s'ztz/cfos 7tczs bo7itzczs cZos vé'z.os' ;
8) Veios de quartzo com clorita, biotita e carbonato intercalados no pacote metabasaltico .

Em todos os litotipos observados, exceto no riodacito, foram identificados sulfetos como pirita, pirrotita,
esfalerita e cczJcopz.rz.fcz?  numa massa carbonática.

Quanto aos processos mineralizantes, as caracten'sticas petrográficas das litologias encaixantes evi-
denc±a:rn que  os rruetELba.sa.++os  são  constituídos  por  plagioclásios,  alguns  genúmdos,  saussuritizados  ,
sericitizados  e  aifiibólios (trenwlitas)  e biotitas  como mi,nerais  essenciais formando a textura blasto  sub
o/z'fz.ccz cz o/z'fz.ccz e com cristais poiquiloblásticos de cordierita, quartzo e apatita como acessórios.   Apresen-
tam sulfetos intersticiais dispersos numa matriz de plagioclásio e ao longo da foliação atuante com venulações
de  quartzo  e  carbonatos  com  sulfetos  associados  que  cortam  o  basalto;  os  metagabros  formados  por
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plagioclásios, tremolitas, granada e grunerita com textura blastodiabásica apresentam sulfetos que nestas
zonas de granada parecem estar remobilizados devido a um aporte de fluidos responsável por uma biotitização

que envolve os anfibólios. Nos contatos entre o metabasalto/metagabro as rochas foram metamorfisadas e
hidrotermalizadas contendo sulfeto escuros e avermelhados translúcidos intersticiais e ao longo das foliações

principal e secundária.
A rocha anfibolítica, constitui'da essencialmente por tremolitas apresenta uma textura nematoblástica

com pórfiros de um  mineral escuro,  provavelmente gr#/7Grz.Zcz? com venulações de diopsi'dio mineralizado
e com venulações de quartzo, carbonato e  sulfeto.  Ocorre ainda interstícios preenchidos por sulfeto que
cimentam os cristais de tremolita e uma alteração bioti'tica sintectônica  que afeta as tremolitas .

Os  cherts  formados  por  plagioclasios,  micas  e  quartzo,  com  texturas  granoblásticas    e

granolepidoblásticas também apresentam venulações de quartzo sulfetado acompanhando a foliação e man-
chas (bolsões) de sulfeto oxidados e quartzo . Os cherts mica xistos e xistos com cordieritas biotitas, muscovitas,
silimanitas e/Zogopz.fczs' ? com texturas granolepidoblásticas, apresentam bandas mais quartzosas com sulfeto
disseminados e preenchendo interstícios entre os grãos de quartzo e plagioclasio com veios de quartzo con-
tendo sulfetos ao longo da foliação. Os sulfetos estão associados as micas e parecem terem sido remobilizados
ao longo da foliação da rocha.

Através   de  pesquisas  já  realizadas  na  área  mineralizada,   cz72o777czZz.czs  gGoqz{z'77%.cczs',  /czz.xczs'  cZé'

potassíficação, foram detectados nunia zona de  coitiato  eitire  seqüências félsicas  e máficas. F.marin!emhe
podendo-se concluir que através das caracten'sticas macro-e microscópicas fica evidenciado um processo de
biotitização que sugere uma fonte potássica (grani'tica) para a geração dos sulfetos.

1-Instituto de Geociências / Pós-Graduação em Geologia e Geofí.sica / UFBA
2-Instituto de Geociências / Departamento de Geoquímica / UFBA
3-Instituto de Geociências / Departamento de Geol`ogia e Geofi'sica / UFBA
4- Companhia Baiana de Pesquisa Mineral - CBPM

Palavras chaves -  sulfetos, geologia e petrografia.

Referências Bibliográficas
MASCARENHAS J. DE F. E DA SILVA E.F.  "Greenstone Belt do Mundo Novo:  caracterização e

implicações metalogenéticas e geotectônicas no Craton do São Francisco." CBPM Série Arquivos Abertos
N° 5, Salvador,  1994.

DE SOUZA S.L., GARRIDO I.A DE A, DE OLIVEIRA N.S "Projeto Greenstone Belt  de Mundo
Novo- Relatório Final . CBPM, 2000.

XX SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO NORDESTE  -  FORTALEZA/CE 77





SESSÃO TEMÁTICA - 4

GEOLOGIA SEDIMENTAR E MARINHA





ESTUDo MORFo-SEDII\mNTAR DE uMA pRAIA DE MACROMARÉ (A]uRUTEUA - BRA-
SIL), DURANTE UMA  MARÉ EQUINOCIAL DE SIZÍGIA

Aderson Manoel da Silya Gregório] *, Débora Vieira Busman]* ,
Lucilene de Araujo Albuquerque]* , Vtialina Magalhães Barbosa]* ,

Igor Augusto Melém Carneiro]* e Luci Cajueiro Carneiro Pereira2*.

A zona costeira paraense estende-se na direção NW-SE e inclui planícies de inundação, planícies de
maré e plani'cies costeira. Caracteriza-se como costa baixa do tipo estuarina, entalhada por bai'as que pene-
tram em uma superfi'cie de interflúvios, modelada em rochas sedimentares Terciárias -Quatemárias,  defi-
nindo um litoral de "rias". A praia de Ajuruteua está inserida na planície costeira bragantina, sendo essa
localizada entre a Ponta do Maiaú e a Baia do Caeté (00°30'-01°S / 46°35'-46°54'W). A faixa praial possui,
aproximadamente,  2,5  km de extensão e 400 m de  largura.  A praia obedece  ao regime de macromares
semidiumas, com amplitudes de 4 a 6 m. 0 objetivo do trabalho foi monitorar as mudanças morfodinâmicas
de curto pen'odo na praia de Ajuruteua. Durante um evento de maré equinocial de sizígia (16 a 22 de março
de 2003) foram realizados monitoramentos topográficos e hidrodinâmicos. Os três f7icz7ts'ccís' perpendiculares
à linha de praia foram escolhidos de forma estratégica, ou seja, em áreas  sujeitas a diferentes dinâmicas
erosivas: Perfil 1 (P1) -área de baixa ação erosiva; Perfil 2 (P2) -área de moderada ação erosiva; e Perfil 3
(P3) - área de alta ação erosiva. 0 monitoramento dos perfis de praia foi realizado com auxilio de um nível,
tripé e mira falante. Simultaneamente, foram coletadas amostras superficiais de sedimento. A intensidade e
direção das correntes foram medidas através do correntômetro SENSORDATA SD30, durante os pen'odos
de maré enchente e vazante. 0 auxi'lio de régua graduada, bússola e cronômetro foram fundamentais para
deteminar a altura da onda (Hb),  ângulo de incidência (ab),  pen'odo  (T),  declividade do perfil  (m),  szJ#
sccz/z.72g pczrtzmezGr (e) e coeficiente de rebentação (8). Os resultados das análises granulométricas indicaram

que  os  sedimentos  da praia de  Ajuruteua  são  quartzosos,  unimodais,  compostos  por areias  finas,  bem
selecionadas, simétricas e leptocúrticas. Os grãos são de baixa esfericidade, subangulosos e brilhantes. Entre
os  dias  18  e  20  de março  (marés  >  5,5m),  a percentagem de  areia fina aumentou,  tomando  ainda mais
selecionada a distribuição dos mesmos. Isto ocorreu devido à contribuição de sedimentos das dunas frontais,

quando erodidas mais fortemente durante o evento. A morfoscopia também variou. Entretanto, predorina-
ram os sedimentos de baixa esfericidade, subangulosos e brilhosos. 0 trecho observado da praia demons-
trou-se, na maior parte, muito dissipativo, com ondas do tipo deslizante, arrebentando a uma considerável
distância da praia. Quanto ao caráter morfológico, todos os perfis apresentaram processos ativos de erosão,
sendo estes mais evidentes nos perfis P3 e menos evidentes no P1. 0 campo de dunas sofreu escarpamento
em todos os perfis, como conseqüência às condições dissipativas em que a região está submetida, visto que
esta corresponde a uma praia de macromaré. Com estes resultados, pode-se concluir que na praia de Ajuruteua,
apesar  de  mínimas,  existiram  variações  morfodinâmicas  e  granulométricas,  resultante  da energia  das
macromarés equinociais.

\  Estudante de Graduação em Oceanografia da Universídade Federal do Pará. aideisongiegorio@hotim[Il.co:rr+
2 Ph.D em Ciencias de{ Mar. Àrea de óc;anogrcLf ia Física do Programa de Post-Grado en Ciencias del Mar. ca:i"eiio@u£Lp8.br
* I.aboratório de Oceaiwgrafia Costei,ra e Estuari,na do Campus Uníverstiári,o de Bragcmça-UFPA, s/n, Alameda Leandro

Ríbeiro, Bragança, Pará, Brasi,l. CEP: 68600-000.  Fone: (091 ) 4254536.
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A DEFORMAÇÃO DO SISTEMA LACUSTRE CARBONÁTICO APTIANO-ALBIANO DA
BACIA DO ARARIPE E SEU SIGNIFICADO EVOLUTIVO

Agnelo Leite da Silva].2 & Virgínio Heirique NeLtmcLm].3

Este estudo tem como objetivo a descrição e interpretação dos eventos defomacionais que atuaram
nas rochas da Formação Crato da Bacia do Araripe, localizada no interior do Nordeste do Brasil, entre as
cidades de Nova Olinda-CE e Barbalha-CE. Na área estudada a Fomação Crato se caracteriza por seis ni'veis
carbonáticos lacustres intemos (C 1 a C6) separados tanto verticalmente como lateralmente por rochas tem'genas
marginais lacustres, depositadas no Aptiano-Albiano. Foram identificados três eventos defomacionais nas
rochas da Formação Crato.  0 evento D1,  de caráter distensional rúptil-dúctil,  é sin-deposicional e como
resultado gerou microfalhas nomais, micros'ZL£mps e Joop bGddz.7tgs,  que são observados apenas em alguns
ni'veis pouco espessos dentro das unidades carbonáticas. As estruturas de D 1 estão dispostas em três domi'ni-
os principais  (SW, NTW e ENE-SE).  0 evento D2 de caráter compressional gerou falhas do tipo dúcteis-
rúpteis compressionais que cortam toda a unidade carbonática C6. Estas estruturas estão dispostas em dois
sentidos preferenciais, com vergências voltadas para SW e NNE. 0 evento D3, semelhante ao primeiro, é
caracterizado por uma tectônica distensional que gerou falhas que cortam todo o nível carbonático C6. Estas
falhas  reativaram  as  superfi'cies  de  descontinuidades  previamente  geradas  no  evento  D2.  Os  eventos
deformacionais aqui descritos ocorreram em momentos específicos dentro da história evolutiva do sistema
lacustre Aptiano-Albiano da Bacia do Araripe. As estruturas geradas em Dl ocorrem em níveis perturbados
separados por outros sem perturbação, o que indica eventos esporádicos de pulsos sísmicos separados por
longos intervalos de tempo. 0 evento D2 marca um momento de inversão tectônica na Bacia do Araripe. Não
existem  elementos  diretos  que  demonstrem  o  momento  em  que  este  evento  ocorreu.  As  evidências
sedimentológicas encontradas na bacia sugerem que este evento possa ter ocorrido no final da deposição da
unidade carbonática C6, gerando um leve soerguimento da área devido a uma leve inversão tectônica. As
estruturas  compressionais  caracteri'sticas  deste evento  somente foram identificadas cortando  o ni'vel  C6,
além disso, uma grande descontinuidade regional ocorre no topo desta unidade, marcando um momento de
exposição subaérea na bacia. 0 evento D3 marca provavelmente o fim da inversão tectônica na bacia e a
volta das condições distensivas. Este evento é marcado pela reativação das falhas reversas geradas em D2,

que agora passam a mostrar rejeito normal. As falhas nomais com rejeitos métricos que ocorrem nas forma-
ções lpubi e Romualdo podem estar associadas a este evento. Este fato pode sugerir que este evento foi o
responsável pelo retomo das condições lacustres mais amplas na base da Fomação Romualdo, que culmina-
ria na invasão marinha registrada no topo desta unidade.

]  UFPE / CTG/ DGEO / LAGESE. Rua Acad. Hélio Ramos. s/n. Cidade Universítária. 50.740-530` Recife-PE; '= Doutorando

ANP/PRH-26. e-mail:  agnelo@ iifpe.br:|email:  neumam@ufpe.br
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FÁCJES FLUVIAL MEANDRANTE NA FORMAÇÃO BARREIRAS, REGIÃO
DO VALE DO RIO GOIANA, MUNICÍPIO DE GOIANA-PE

Agnelo Leíte da Silva].2, José An,tônio Barbosa]'3, Virgínio Hem'ique Neumam]i4

Este trabalho foi realizado na borda sul do vale do rio Goiana, nas adjacências da cidade homônima,
em um afloramento que fica na margem leste da rodovia BR-101, com o objetivo de descrever as/ZÍcz.é?s
sedimentares ocorTentes. A Fomação B arreiras compreende sedimentos Pliocênicos-Plei stocênicos tem'genos

que ocorrem no litoral brasileiro desde a foz do rio  Amazonas até o estado do Rio de Janeiro. Na faixa
costeira norte do estado de Pemambuco a Formação Barreiras ocorre fomando tabuleiros com relevo ondu-
1ado geralmente recobrindo sedimentos mais antigos pertencentes à Bacia Sedimentar da Paraiba ou as ro-
chas do embasamento Cristalino. Trabalhos prévios descrevem a oeste/ZÍcz.é:s sedimentares de leques aluviais

que passam lateralmente para si stemas fluviais entrelaçados, e depois para/ZÍcz.éT transicionai s flúvio-1agunares ,
a leste.  Fácz.c?s' fluviais  meandrantes  são  descritas  com mais  raridade.  No  afloramento  estudado  ocorrem

/ZÍcz.é?s sedimentares típicas de depósitos de planície de inundação de um sistema fluvial meandrante. Dentre
os elementos sedimentares descritos deteminantes para a interpretação de um sistema fluvial meandrante
destacam-se: i) um canal fluvial abandonado (ojx-Z7ow-Zczkc), com sedimentação intema essencialmente fina

(siltico-argilosa) e laminação pouco desenvolvida, com cerca de dez metros de largura e dois metros e meio
de profundidade; ii) horizontes de paleossolos contendo marcas de rai'zes alongadas, que alcançam até um
metro de comprimento. Estes horizontes são associados a áreas vegetadas da plani'cie de inundação, podendo
representar diques marginais  (72¢f#rczz Jevc¬s)  formados  durantes  as  inundações  do  sistema fluvial.  A1ém
disso, foram descritos ni`veis conglomeráticos em forma de pequenos canais, contendo grãos centimétricos

que passam lateralmente para arenitos, podendo chegar até a siltitos e argilitos. Estes canalÍculos podem
representar formas prévias ao abandono dos canais, como atalhos em corredeiras (c72z4Zé? cz£fo;ffl ou em colo

(#¬ck czóZoiffl ou ainda pequenos depósitos de rompimento de diques marginais (c7ievossc spZczy).   Para uma
melhor caracterização  1itofaciológica  da Formação  Barreiras  sugerimos  estudos  detalhados  em  novos
afloramentos no vale do rio Goiana e nas regiões adjacentes, com o intuito de se definir a importância dos
sistemas fluviais meandrantes dentro da unidade em questão e sua relação com os outros padrões fluviais já
descritos. A identificação de/ZÍcz.es ti'picas de canais meandrantes na região estudada seria importante para a
confimação dos dados aqui apresentados.

]  UFPE / CTG/ DGEO / LAGESE. Rua Acadêmico Héli,o Ramos` s/n.  Ci,dade Uni,versi,tária. 50.740-530. Recife-PE; '=

Doutorando ANP/PRH-26. e-mail:  agnelo@ uf i}e.brii Mestrando ANP/PRH-26` e-mail:  barboant@hotmail.com=4-3rp:gj|i
neumam@iifpe.br
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ASPECTOS DIAGENÉTICOS DAS COQUINAS DE MACROINVERTEBRADOS
FÓSSEIS DA FORMAÇÃO SANTANA (MEMBRO ROMUALDO), ALBIANO,

BACIA D0 ARARIPE, NE DO BRASIL

Al,exc[ndre  Magno  Feitosa Sal,es ].2

Marcello Guimarães Simões 2

Na Bacia do Araripe, especificamente, na porção superior do Membro Romualdo, Formação Santana
(Albiano), estudos tafonôinicos  sistemáticos têm sido feitos, em conjunto com estudos dos processos de
sedimentação e evolução diagenética, de depósitos carbonáticos, os quais contêm concentrações coquinóides
macroinvertebrados fósseis, relacionadas à ambiente transicional a marinho raso, provavelmente, 1agunar.
Para o presente estudo,  até o  momento,  vinte e nove  seções  delgadas  foram descritas,  no intuito  de:  1-
verificar os processos diagenéticos que influenciaram à história tafonômica dos restos esqueletais e, 2-deter-
minar os constituintes essenciais das coquinas, reconhecendo-os, de acordo com as classificações de R. Folk
e de R. Dunham, usualmente empregadas em estudos petrográficos. De acordo com os dados obtidos, predo-
minam nas seções, os seguintes minerais: calcita (60% a 80%), na foma de bioclástos e cimentos; quartzo
detn'tico  (5%  a  30%);  feldspatos  (microclina e plagioclásio)  (2%  a  10%);  minerais  micáceos  (biotitas  e
muscovitas) (~2%); cloritóides (1%) e, finalmente, minerais pesados (~5%). Nas rochas da porção oeste da
bacia,  foi  verificado  processo  de  silicificação,  disseminado  em  lâminas,  principalmente nos  bioclastos,
correspondendo entre 5% a 10%, do volume. Os bioclástos ocorrem na foma de conchas e fragmentos de
bivalves, gastrópodes, ostracodes, equinóides e foraminíferos. Péloides micritizados são também comuns
nos depósitos. Fundamentado em critérios puramente descritivos, foi possi'vel reconhecer as seguintes carac-
ten'sticas: a-calcitização de bioclastos, apresentando envelope micn'tico, estruturas intemas reliquiais (lamelas
cruzadas) das conchas aragoníticas e mistas (calcita/aragonita) e b- conchas com estruturas do tipo geopetal,
#mz)7i¬Jcz  e cavidade intraesqueletal.  Quanto  à composição,  a matriz mostra-se  micn'tica,  preenchendo  os
espaços  intergranulares  e  entre  bioclastos,  bem  como  espaços  porosos-móldicos,  com  intercalações
microesparitas, espan'ticas e pseudoespan'ticas. Foram reconhecidos dois cimentos: a-de origem marinha, na
foma de franjas ou crosta de cristais fibroradiais, calci'ticos, que englobam bioclastos e b-cimento de menisco,
nos contatos com bioclastos. A quebra e a inteipenetração desses, atestam o processo de compactação, mes-
mo atenuado pelos envelopes micn'ticos, dando uma maior resistência, aumentando o potencial de preserva-

ção, durante à diagênese.  A porosidade primária,  interpartícula,  sofreu influência do arranjo caótico  dos
bioclastos na matriz.  Já a porosidade  secundária,  influenciada pelos processos diagenéticos,  apresenta os
tipos:  mó1dica,  intraparti'cula,  veios e fraturas. Essa última gerada na fase de compactação.  A seqüência
diagenética para os litótipos descritos, abrangeria as etapas de: micritização de bioclastos e cimentação ma-
rinha  precoce,  próximo  à  interface  água-sedimento,  dissolução  das  cónchas  aragoníticas  e  posterior
recristalização calci'tica, neomorfismo agradacional, cimentação de menisco e compactação. Com relação ao
cimento de menisco, essa feição é ti'pica de depósitios em zonas de intemaré-alta a supramaré ou de condi-

ções  meteóricas  em  subsuperfície,  a pequenas  profundidades,  possivelmente relacionada à zona vadosa.
Finalmente, do ponto de vista textural, as rochas classsificam-se como wczckesfo#é?s apczckcs'fo73é?s bioclásticos,
com presença de cimentos microespan'ticos, espari'ticos e pseudoespan'ticos.

1  Programa de Pós-Graduação. Departamento de Geologia Sedimentar. Instituto de Geociências. USP. SP. Bolsi,sta FAPESP
/Pmc. 00M0644/-9). amfsales@usp.br

2 I,aboratórío de Paleoz;oologia Evoluiiwa` Departc[]neitio de Zoología. Instituto de Biociências. UNESP. SP,
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DENTES DE jvEOpjtoscJNETES EM COQUINAS DA FORMAÇÃO SANTANA (ALBIANO),
REGIÃO DE JARDIM, CE, BACIA DO ARARIPE, NE DO BRASIL: IMPLICAÇÕES

PALEOAMBIENTAIS E SEDIMENTOLÓGICAS

Alexandre Magno Feitosa Sales ].2
Marcel,l,o Guimarães Simões 2

Em depósitos coquinóides de macroinvertebrados fósseis da Bacia do Araripe Q]omiação Santana,
Membro Romualdo), na região do munici'pio de Jardim, CE, foram encontrados dentes de Neop7iofcz.7tcfé's,
em associação à conchas de moluscos e restos de equinóides. jvé7op7ios'cz.73cfcs, um peixe picnodontifome,
apresenta dentição adaptada à durofagia, à moda de peixes que habitam ambientes de recifes, tais como:
Accz#f/i#rz.cZczG,  BczJz.sfz.dczc,  Po7mczcé?7?Zrz.dcze e Scczrz.dcze. Essa similaridade deve-se, entretanto, à homoplasia,

pois esses peixes apresentam modos de vida similares, onde a dentição diferenciada é utilizada para capturar
presas, nas quais as partes moles (tecidos) estão encapsuladas, como, por exemplo, nos bivalves, gastrópodes,
equinóides e crustáceos. Os dentes associados à coquina de moluscos de Jardim são dentes tritoriais, ou seja,
apropriados à quebra das conchas e outras estruturas esqueletais, pemitindo o acesso aos tecidos moles. Os
dentes não ocorrem isolados, mas estão ainda em conexão com restos da mandibula. Em adição, não exibem
sinais abrasão, o que sugere curto transporte e limitada exposição na interface água/sedimento. Esses restos
são,  desse  modo,  interpretados  como  parautóctones  à  autóctones  nos  depósitos  coquinóides.  Estudos
tafonômicos, sedimentológicos e petrográficos, sugerem que a gênese das coquinas de Jardim está relaciona-
da a eventos episódicos (de tempestades), em ambiente marinho raso. Adicionalmente, infomação prévia na
literatura, veja J.G. Maisey, sugere que os depósitos fossili'feros onde há a presença de picnodontes fósseis
são  marinhos,  possivelmente,  associados  à lagunas  quentes  e recifes  de coral.  Nesse cenário,  os peixes

picnodontes encontrados na Bacia do Araripe, provavelmente penetraram os corpos de água salgada, próxi-
mos à costa, fato originalmentejá apontado por J.G. Maisey, no ini'cio da década de 1990. Desse modo, esses
dados estariam de acordo com as evidências que apontam para uma gênese relacionada à paleoambiente
marinho raso, para as coquinas de Jardim, onde associam-se, como visto acima, conchas de moluscos, frag-
mentos de equinóides e dentes de peixes jvcopnos'cz.7iezes.

]  Programa de Pós-Graduação, Departamenío de Geologia Sedimentar, Instituto de Geociências, USP, SP. Bolsista FAPESP

(Proc. 00/06441 -9), amfsziles@usp.br
2 I.aboratório de Paleozoologia E;olutiva. Departamenéçj de Zoolopia` Institwto de Bioci,ências. UNESP, SP`

btsimoes@ibb.unesp.br

XX SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO NORDESTE  -  FORTALEZA/CE 85



RELAÇÃO DE CONTEMPORANEIDADE ENTEE A FORMAÇÃO CABO E A SUÍTE
MAGMÁTlcA lpo]ucA NA SuB-BAclA DE pERNAnmuco

]  Camilla 8. Almeida, Ema]"el F. Jardím de Sá, Marcos. A. L. Nascimenío2, Mári,o F. Lima Filho3

A literatura registra interpretações controversas  sobre a relação de idade entre a Formação Cabo -
sedimentos sin-rifte da sub-bacia de pemambuco, e a associação vulcano-plutônica designada de sui'te lpojuca.
Embora ocorram derrames intercalados, diques e outras fomas intrusivas nos sedimentos, além de discre-

pâncias entre idades geocronológicas das vulcânicas (mais jovens) e palinozonas nas encaixantes (com ida-
des consideradas mais antigas), fazem com que alguns autores posicionem a Suíte lpojuca no topo da Forma-

ção Cabo, em colunas e sínteses estratigráficas.
Levantamentos geológicos recém-concluídos na área entre Sirinhaém e Porto de Galinhas (Almeida

2003, Relat.  Graduação em Geologia,  UFRN)  permitiram identificar,  na Suíte lpojuca,  várias  intrusivas
subvulcânicas (riolitos, traquitos e traqui-andesitos), do tipo diques, soleiras, pzztgs e lopó1itos, com destaque

para os .corpos ácidos do Engenho Caeté, Si'tio dos Anjos e, possivelmente, da llha de Santo Aleixo, encai-
xados na Formação Cabo, e outros encaixados no embasamento, próximo à borda da bacia (Engenho Mirador
e outros a sul e oeste de lpojuca).

Em um segundo tipo de relação,  camadas  de ignimbritos  (Engenho  Saco)  atestam a ocorrência de
vulcanismo ácido sincrônico à sedimentação. A mesma relação é inferida a partir de corpos tabulares (traquitos,
riolitos), com ocorrência de fragmentos aná1ogos nas camadas sobrepostas  (arenitos da Fomação Cabo),
caracterizando derrames (SE de Sirinhaém e Engenho Sibiró). Finalmente, a ocorrência de fragmentos de
vulcânicas ácidas nos conglomerados e arenitos da Formação Cabo (em geral, os seixos nestes sedimentos
são de rochas do embasamento),  adjacentes  à área de p/#gs a sul  de lpojuca,  sugere que aqueles corpos
encaixados no embasamento constituem intrusões rasas, sin-deposicionais.

Os vários tipos de corpos (derrames em comparação às intrusivas rasas) são similares do ponto de vista

químico e petrográfico (Nascimento cf czZ 2002, 11 Simp.  Vulc.  Amb.  Ass.). As datações geocronológicas
disponi'veis (incluindo dados Ar/Ar; Nascimento cí czJ.  2003, IV Simp.  Sul-Amer.  Geol. Isot.), nos vários
tipos  (básicas  e  ácidas,  intrusivas  e  derrames,  incluindo  exemplos  de  áreas  vizinhas),  confirmam  a
contemporaneidade destas rochas, todas na faixa de idades entre 103 a 100 Ma. Estas datações indicam que
a Sui'te lpojuca (ou pelo menos, o pulso principal de vulcanismo) tem idade Albiano médio. As relações de
campo confirmam que o magmatismo é penecontemporâneo com a deposição da Fomação Cabo. Um outro
aspecto importante a ressaltar é o controle estrutural de alojamento das vulcânicas, exercido pelas falhas
distensionais associadas ao rifteamento. Todas essas relações confimam que a Fomação Cabo e a Suíte
lpojuca correspondem à seção rifte da Sub-bacia de Pemambuco, e que este evento tectônico foi ali desen-
volvido tardiamente, em relação às bacias vizinhas (Sergipe-Alagoas e Potiguar).

2 Curso de Geologia (DG/UFRN), PRH-22 ANP, Natal-RN, email: camíllaalmeida@hotiimil.com;
2 Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica (PPGG/UFRN), PRH-22 ANP, Natal-RN, en.ail:  emanuel@ccet.ufrn.lw e

marcos@geologia
3 DG/UFPE, PRH-26 ANP, Recife-PE, email: mf lf @npd.ufpe.br
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CARACTERIZACIÓN FACIOLÓGICA DE LA FORMACIÓN
SERRA GRANDE (EOPALEOZOICO, CUENCA PIAUÍ-MARANHÃO)

EN LA REGIÓN DE SANTANA DO ACARAÚ (CEARÁ)

Césc[r GOSO AGUILAR*, José A. NOGUEIRA NETO**

Se presentan los primeros resultados de un estudio faciológico realizado en depósitos correspondientes
a la Fm.  Serra Grande  (Silúrico-Devónico)  pertenecientes  a la Cuenca Piauí-Maranhão,  en  la región  de
Santana do Acaraú en el norte del Estado de Ceará.Esta unidad que en la región estudiada se apoya discor-
dantemente sobre rocas sedimentarias cámbricas intensamente deformadas del Grupo Jaibara, compone la
base del relleno paleozoico de la referida cuenca. La Fm. Serra Grande se expone como una faja relictual de
afloramientos de dirección general N30E, de aproximadamente 25 kms. de largo por 5 kms. de ancho, 1imi-
tada por un conjunto de fallas de rumbo. Esa faja presenta en su base (sector occidental) un basculamiento al
SE con un buzamiento de aproximadamente 40-45°. Ese basculamiento disminuye progresivamente hacia el
tope de las secciones. En esa región, la Fm. Serra Grande presenta muy buenas secciones de espesor decamétrico

y  de  una importante  continuidad  lateral  (centenas  de  metros)  y  está integrada por  la intercalación  de
conlgomerados y areniscas gruesas a conglomerádicas. Los ortoconglomerados son cuarzosos, grises claros,
con clastos de hasta 4-5 cm, subredondeados a subangulosos,  de cuarzo y feldespatos plagioclásicos, con
abundante matriz de  arena gruesa a media cuarzo-feldespática y  algo  silicificados.  Entre los fragmentos
li'ticos  (1%)  aparecen  clastos  de  muscovita,  tumialina  y  cianita.  Los  scfs  son  decimétricos  y  presentan
estratificaciones cruzadas acanaladas, en artesas de porte medio a pequefio con truncamientos (entrecruzadas),
con dirección de las paleocorrientes persistente para N10E y marcada granodecrecencia. En ocasiones muestra
niveles  con  estratificación  horizontal.  Las  areniscas  gruesas  a  conglomerádicas  son  grises  claras,  algo
silicificadas,  subarcósicas,  con  clastos  predominantemente  angulosos  de  cuarzo  blanco,  ahumado  y

plagioclasas. Los clastos feldespáticos presentan un incipiente grado de alteración. Los s¬Zs son de espesor
decimétrico y muestran estratificaciones gradacional nomal, cruzadas sigmoidales, acanaladas y cruzadas
tabular planar, de porte medio y pequefio, con dirección de paleocorrientes para N10E. Es bastante frecuente
observar la existencia de retrabajamiento por olas en el tope de los estratos areniscosos principalmente. Cabe
destacar que al tratarse de secciones algo defomadas, las paleocorrientes indicadas puedan no representar la
dirección de   flujos original. Las facies anteriomente descriptas pemite inferir la acción de corrientes en
alto régimen de flujo como responsables por la sedimentación de estas secciones de la Fm. Serra Grande,
talvez en ambientes litorale`s vinculados a playa (zona de §z4#o arenas de anteplaya) o de frente deltaica, dada
su gran continuidad lateral y geometn'as relativamente tabulares. Cabe mencionar que las litologías descriptas

presentan un importante interés como recurso mineral, ya que son objeto de algunas explotaciones para su
utilización  como roca omamental  previa industrialización  con resina.  Más estudios  y levantamientos  de
otras secciones permitirán conocer y completar la asociación de facies presente y por lo tanto, interpretar más
acabadamente los aspectos paleogeográficos de esta unidad.

* Departameitio de Evoluci,ón de Cuencas y Recursos NCLÍurales. Facultad de Ciencias -Uiriversidad de la República

(Urugimy).  goso@ficien.edu.uy
** Departamento de Geologia. Centro de Ciências -Uníversidade Federal de Ceará. nogueira@ ufc.br
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UNIDADES CARBONÁTICAS (C1 - C6) APTIANAS-ALBIANAS DA BACIA DO ARARIPE:
ESPESSURAS E SIFNIFICADOS ESTRATIGRÁFICO E DEPOSICIONAIS.

Daniel Henrique ljiberal de Moura] , Ricardo Pereira de Melo] , Virgírio Henrique Neumam] ,
Lucia Maria Mafra Valença] , Agnelo Leite da Sílya]

A Bacia do Araripe, Nordeste do Brasil, apresenta o registro sedimentar de três tectono-seqüências:

pré-rifte, rifte e pós-rifte, empilhadas da base para o topo, respectivamente. Na tectono-seqüência superior
(pós-rifte) ocorre um sistema lacustre deltáico, representado pela parte superior da Fomação Rio da Batateira
e um carbonático, representado pela Formação Crato, que é composto por seis unidades carbonáticas (Cl a
C6), e que se interdigitam com o sistema lacustre deltáico. Estas unidades carbonáticas lacustres são objeto
de estudo deste trabalho, e nelas foram deteminadas as suas espessuras e analisados os seus significados
estratigráficos e deposicionais. A metodologia empregada nos trabalhos desta pesquisa foi: levantamento de

perfis estratigráficos do sistema lacustre carbonático, estudos de furos de sondas do Projeto Santana, medi-
das das espessuras das unidades carbonáticas dos perfis levantados e dos furos de sonda, integração e inter-

pretação dos dados. As seis unidades carbonáticas resultaram de expansões lacustres a partir de um depocentro
que estava localizado na parte  sudoeste  da bacia (Região  de Araripina-PE).  Tanto  abaixo quanto  acima
destas unidades carbonáticas ocorrem folhelhos. As unidades C3  (8m) e C6 (20m) são as mais espessas e
representam um maior tempo de pemanência do paleolago Araripe em um regime de trato de sistema de
lago variando de alto a baixo, mas sem a entrada de sedimentos tem'genos no lago, pemitindo a deposição
dos  carbonáticos.  As unidades C1,  C2,  C4 e C5  são menos espessas,  medindo em média  lm cada uma,
indicando uma menor sedimentação carbonática, devido a um maior aporte de tem'genos na bacia. A unidade
C3 está composta por três litologias: a) ritmito argila-carbonato (ocorre sempre na base do C3), b) Calcário
laminado (parte intermediária de C3) e c) marga (ocorre sempre no topo de C3). A unidade C6 compõe-se,
como as demais (C1, C2, C4 e C5), estritamente de calcário laminado. As expansões das unidades carbonáticas
se iniciaram quando, em um trato de lago alto, cessa o aporte de tem'geno devido a uma parada da entrada de
água no  lago  (pen'odo de estabilização em um trato de lago alto).  A tendência do lago é,  aos poucos, ir
baixando até alcançar níveis de trato de lago baixo (estabilização em trato de lago baixo). Nesta fase de lago
baixo há uma concentração salina no fundo do lago. Com a entrada novamente de água no lago, o nível do
mesmo volta a subir, depositando ainda carbonatos. Com a continuação da entrada de água, há o reinício do
aporte de sedimentos, o que inibe novamente a deposição carbonática.

]  Uiriversídade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia e Geociências, Departamento de Geologia, Laboraíórío de

Geologia Sedimentar (LAGESE). Rua Acadêmico Hélío Ramos, s/n. Campus Uníversitário. 50740-530, Recife-PE.
E-mails:dhenrique.moura@l)ol.com.br:ricardompereira@hotmaíl.comLNeumam@Ltfpe.brLliiu"@L[fpe.br:
agneloleite@bol.com.br=
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CARACTERIZAÇÃO FACIOLÓGICA E ANÁLISE MORFOLÓGICA DOS
DEPÓSITOS RECENTES DO RIO AÇU PARA ANALOGIA A RESERVATÓRI0S

PETROLÍFEROS FLUVIAIS DA BACIA POTIGUAR

]  Daniel Siqueira de Gauwl, Leonardo Menezes2,

Fraiu:i,sco Pinheiro Lima Hlho3 , Marcus Vinícius Medeiros de MouraÍ

0 estudo de análogos constitui uma das principais ferramentas utilizadas para melhor compreensão
das heterogeneidades deposicionais e geometrias dos reservatórios. Pesquisas voltadas para o reconheci-
mento dos parâmetros utilizados na analogia e aplicações decorrentes têm possibilitado o aumento das reser-
vas atuais, tanto por uma melhor quantificação do volume original, quanto pelo aumento do fator de recupe-
ração. Até o ini'cio da década de 90 as ferramentas empregadas resultavam na reconstrução da arquitetura
deposicional  em duas  dimensões.  Porém,  mais recentemente,  com o emprego  do GPR e  sísmica de  alta
resolução, agregou-se uma terceira dimensão no estudo dos aná1ogos, tanto em análogos recentes quanto em
antigos.

Em trabalhos preliminares realizados pelo GEA (Grupo de Estudos de Afloramentos Análogos a Re-
servatórios Petroli`feros), podendo citar Menezes & Lima Filho (2001) e Menezes (2002), Lima Filho ef. czZ
(2002) e por Poletto ef. czJ. (2002), o rio Açu é citado como um aná1ogo recente aos reservatórios petrolÍferos
da Fomação Açu -unidade Açu 3 . Nestes trabalhos a analogia é considerada apenas em relação ao parâmetro
sinuosidade. É dentro deste contexto que se enquadra o presente trabalho, tendo como objetivo a caracteriza-
ção faciológica e aná1ise morfológica dos depósitos fluviais do rio Açu, com uma abordagem em diversas
escalas. Este trabalho está sendo realizado ao longo de um seguimento do canal que compreende desde a
Barragem Amando Ribeiro, no município de Açu/RN, até próximo a sua foz.

Em uma análise em mega escala estão  sendo utilizados produtos de sensores remotos (imagens de
satélite LANDSAT e ortofotocartas), para elaboração de um modelo digital de terreno (MDT) gerado com
base na vetorização das otofotocartas, estando estes integrados em um SIG. Com base nesses produtos foi
realizada a delimitação dos canais atuais do rio Açu e da sua plani'cie de inundação, bem como o estydo dos
elementos morfológicos, como por exemplo as barras. Está sendo feita, também, a análise morfológica do
canal fluvial em relação aos seus parâmetros de sinuosidade e entrelaçamento, como também a determinação
de seu gradiente.

Em corpos sedimentares previamente selecionados, na etapa anterior, serão realizadas aná1ises mais
detalhadas.  Sendo feita descrição de trincheiras, imageamento 2D e 3D com GPR (gnoz477cZp¬7ié?frczfz.7ig rcz-
cZczr) e de sondagens rasas testemunhadas. Espera-se assim, caracterizar faciologicamente os depósitos iden-
tificados e deteminar as geometrias intemas das fomas de leito estudadas.

Os dados adquiridos serão usados para montar um banco de dados parametrizados para ser usado na
modelagem 3D  de reservatórios  petrolíferos.  Estes  dados  pemitirão  também a criação  de  um modelo
deposicional tridimensional para o rio Açu.

2  Curso Geologia` Bolsista ANP. UFRN` Caixa Postal 1669. Natal/RN. e~imil:  dan_siqueira@uol.com.br
2  Mestrando pelo PPGG` Bolsista ANP. UFRN. Caixa Postal 1669. Natal/RN. e-mail:   leonardo@geologia.ufm.br_
3  PPGG. Dep. Geologia` UFRN. Caixa Postal  1669. Natal/RN  ` e-maíl:  pinheiro@geologia..iifrn.br
4 Curso Geologia` Bolsista ANP. UFRN` Cai)ca Postal 1669. Natal/RN. e-mail: marcusgeo@bol.com.br
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CONTROLE AMBIENTAL NA DISTRIBUIÇÃO DE ARGILOMINERAIS DA FORMAÇÃO
CODÓ (NEOAPTIANO), BACIA DE GRAJAÚ

Daiúele Freitas Gonçalves]   & Dilce de Fátima Rossetti2

0 Neoaptiano no meio-norte do Brasil foi marcado por um pen'odo de clima quente e dominantemente
árido, evidenciado particulamente pela presença de evaporitos associados a calcários e folhelhos betuminosos
da Fomação Codó, expostos na borda leste e sul da Bacia de Grajaú (p.e., Rossetti, 2001). Os argilominerais

preservados em calcários desta unidade fomecem informações independentes para se analisar o clima duran-
te o Neoaptiano. Estudos anteriores (p.e., Rossetti, 2001) demonstraram o domi'nio de esmectitas, o que é
consistente com climas apresentando tendência à aridez. Análises detalhadas dos argilominerais da Forma-

ção Codó  exposta na região  de  Codó,  borda leste da Bacia de Grajaú revelaram,  entretanto,  a presença
adicional de caulinita e ilita. A distribuição entre as proporções destes minerais ao longo dos perfis ocorre de
forma ci'clica, revelando controle de acordo com variações de ambientes deposicionais.

A Fomação  Codó  na região  de  Codó  representa  um  sistema  lacustre  dominantemente  fechado  e
hipersalino, caracterizado por depósitos arranjados em ciclos de arrasamento ascendente de, em média, 1 m
de espessura, fomados da base para o topo, por fácies de lago central (evaporitos e folhelhos betuminosos),
lago intermediário (argilito laminado verde; ritmito de 777#dsfo77é7 e folhelho; e ;7zz4dsfo7te peloidal apczcks'fo77é?)
e lago marginal (pelito bJocãy,. gipsarenito/calcarenito com fenestras e feições cársticas; g7itzz.#s'foJ7c/pczcksíone
ooli'tico, pisolítico ou ostracodal; laminitos microbiais; e c7zGrf nodular).

Análises por difração de raios-x mostraram uma diminuição no conteúdo de esmectita para o topo da
seção. Esta mesma tendência é verificada dentro dos ciclos individuais de arrasamento ascendente. Assim,
os depósitos lacustres centrais e intemediários basais mostram conteúdo de esmectita elevado relativamente
ao de caulinita, enquanto que os depósitos intemediários superiores e margem de lago possuem tendência
contrária. Os valores de ilita pemanecem constantes ao longo dos perfis. A análise por microscopia eletrôni-
ca revelou que a esmectita é, em sua maioria, de origem detn'tica, ocorrendo sob foma de 1âminas paralelas
na base dos ciclos, passando a arranjos caóticos para o topo. Localmente, ocorrem esmectitas em cristais de
origem diagenética medindo, em média   2im,  os quais  se acham arranjados em foma de colmeia.  Estes
cristais ocorrem mais comumente revestindo conchas de ostracodes. A caulinita ocorre sob foma de cristais
hexagonais eqüidimensionais (diâmetro médio= 1#m) que substituem a esmectita, sendo que sua ocorrência
aumenta substancialmente em depósitos maciços de margem de lago. A ilita foi apenas localmente observa-
da, ocorrendo sob forma de cristais capilares que também substituem a esmectita.

0 domi'nio de esmectita detn'tica nos perfis estudados confima a tendência a clima quente e árido
durante o Neoaptiano da Bacia do Grajaú. A distribuição dos argilominerais ao longo dos perfis estudados
mostra excelente concordância com o arranjo dos ciclos de arrasamento ascendente, auxiliando na definição
dos mesmos. A caulinita presente nos perfis está associada a depósitos marginais representativos do topo dos
ciclos de arrasamento ascendente, sendo sua origem associada com processos pedogenéticos.

]  Uníversidade Federal do Pará (UFPA/CPGG), A.y. Augusto Correa s/n, Guamá, CEP 66075-900, Belém, PA. E~mail:

daniele@ufia.br
'-Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG/CPPG), Av.  Perimetral,1901,    CP 399  CEP 66077-530,  Belém ,  PA.  E-mail:

rossetti@museu-goeldi.br
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CARACTERIZAÇÃO DE FÁCIES E SISTEMA DEPOSICIONAL DAS "CASCALHEIRAS" DA
REGIÃO DE AÇU - RN

]  Edival,do de Mascem Duarte(]); Ra]"fo Arimateia de Queiroz:(]);

Leoimrdo Menezes( ] ) ;  Frcmcisco Pinheiro Lima FilJw(2)

Na região de Assú-RN ocorrem conglomerados e arenitos geneticamente associados a um paleocanal
do Rio Assú, de idade ainda não determinada, chamados genericamente de "cascalheiras". Apesar da dispo-
nibilidade de bons  afloramentos  ainda foram pouco estudadas quanto  a sua caracterização faciológica e
sistemas deposicionais.  Na literatura aparecem apenas como mais um elemento da estratigrafia da região ou
em trabalhos especi'ficos como, por exemplos, Rocha Filho (1992) e Fonseca (1996) que fizeram um traba-
lho de cunho tectônico e Silva (1999), que fez um estudo de proveniência e área fonte com minerais pesados.
Há, portanto, ainda uma carência de trabalhos de cunho sedimentar.

As "cascalheiras" do Rio Assú são representadas por depósitos de canais fluviais, onde há predomi-
nância de fácies conglomeráticas, matriz e clasto suportado. Ocorrem com gradação normal, sem estrutura
intema aparente e com estratificação cruzada.

Neste trabalho, estão presentes os resultados do mapeamento geológico executado no munici'pio de
Assú-RN, numa extensão aproximada de 352Km2, na escala de 1 : 50.000.

A metodologia de trabalho utilizada consistiu na integração de sensores remoto (imagem de satélite
LANDSAT 7 -TM, oftofotocartas e fotografias aéreas), de modelo digital terreno (MDT) e de descrição de
afloramentos. Em pontos de bons afloramentos foram levantadas seções colunares e fotomosaicos. Forain
também utilizados perfis geológicos obtidos em poços tubulares e levantamentos topográficos realizados
com Estação Total. Todos estes dados foram integrados e analisados em um sistema de infomações geográ-
ficas (SIG).

Foram caracterizadas sete litofácies na área:  1) Cascalho Matriz Suportado (Gms), que pode ser sepa-
rada em: Cascalho Matriz Suportado Maciços (Gmm) e Cascalho Matriz Suportado com uma Graduação de
Clastos e/ou Matriz (Gmg); 2) Cascalho Clasto Suportado Com Gradação lnversa (Gci); 3) Cascalho Maciço
Clasto Suportado (Gcm); 4) Cascalho Com Estratificação Cruzada Planar (Gp); 5) Areias com Acamamento
Horizontal (Sh); 6) Areias Maciças (Sm) e 7) Pelitos Q]m).

Há  evidências  de  atividades  tectônicas  sin  e  pós  deposicional  como,  por  exemplo,  estruturas
hidroplásticas e conglomerados intensamente cimentados por si'lica exibindo seixos "cortados" segundo

plano de fratura. Elementos arquiteturais tipo "canais" foram identificados. São observados em cortes
de estrada, perpendiculares à direção principal da paleocorrente deteminada na região (de Sul para Norte). A
junção de todos os elementos acima citados permitiu a interpretação do Sistema Deposicional Fluvial Entre-
1açado para as cascalheiras da região de Assu RN.

J Curso Geologia. Bolsísta CNpq` UFRN. Caixa Postal  1669` Natal/RN  . e-maíl:  edivaldo@geologia..iifrn.br
2 PPGG/Dep.-Geología` UFRN`-Caíxa Postal  1669. Natal/RN ` e-mail: pinheiro@ geologia..rifrn.br
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A PLATAFORMA CONTINENTAL NORTE BRASILEIRA :
FISIOGRAFIA E SEDIMENTAÇÃO

I  EL-ROBRINI, M.; *FARIA, L.E.Do. C.JR.;
*AIWES. M.A.M.S.;  *CARVAljHO, C.De.A & *COSTA, P.S.Da.Jr.

A Platafoma Continental Norte brasileira possui larguras variadas: 330km em frente ao rio Amazo-
nas,  125km, próximo ao Cabo Orange, 220km próximo à foz do rio Gurupi' e 69km, na frente da Baía do
Tubarão. A Plataforma Continental do Amazonas, com gradiente de 1 :4000 subdivide-se em parte: (i)  Inter-
na e lntemediária, cujas isóbatas de 20 m e 40m desenham um conjunto de paleo-canais, frente aos estuários
atuais; (ii) Extema, com relevo mais acentuado, envolve bancos arenosos e vales submarinos, que se interca-
lam com fundos irregulares carbonáticos.

Na Plataforma Continental do Pará-Maranhão, a declividade é constante (1 :2250), porém seu gradien-
te aumenta em direção à NW e subdivide-se em parte: (i) Intema, que possui um relevo suave, em continui-
dade com o litoral de "Rias" da região. Entre a foz dos rios Gurupi e Pará, o relevo deste trecho intemo e
intemediário, mostra-se dominado pelo relevo irregular e carbonático; (ii) Intemediária, a isóbata de 40m
desenha um golfo, com largura de 120km. Próximo à foz do rio Gurupi, observam-se reentrâncias marcantes,
ao longo das isóbatas de 40 e 60m. (iii) Na platafomia continental extema, predomina um relevo irregular
carbonático, com uma escassa cobertura arenosa. Entre a foz dos rios Gurupi e Pará, o relevo da plataforma
continental intema e intemediária é irregular e carbonático. É caracterizada por um gradiente topográfico
relativamente suave, onde são identificados vales submarinos e recifes de algas (Parcel Manoel Lui's). Este
apresenta um relevo bastante irregular, ocupando uma superfi'cie de 130km2. A platafoma continental exter-
na, apresenta um relevo irregular, onde ocorrem uma série de canhões submarinos, com relevo irregularo

A distribuição horizontal dos sedimentos da Platafoma Continental é constituida por vários domini'os:
0 Dominío "Nearshore" é forinado por lama arenosa fluidizada, de origem amazônica e acessoriamente,

pela descarga dos rios da costa do Amapá. Essa "slikke" estende-se offshore até a profundidade de 40/50m e
afina-se em direção a Platafoma Continental da Guiana Francesa.

A Platafoma Continental do Pará - Maranhão está recoberta por depósitos arenosos médios a finos e
orto-quarzi'feros.  Plataforma  Continental  lntermediária  -  Nesse  trecho,  predominam  as  areias  finas
siliciclásticas, as areias siltosas constituídas por grãos de quartzo sub-angulares e arredondados  (60%). A
concentração de minerais pesados representam uma fração de 2 a 12% A sedimentação arenosa é relíquia.
Ocorrem  ainda,  depósitos  com fomas  lingóides  na frente  dos rios  Amazonas,  Pará e Gurupi.  Estes  são
recobertos por depósitos arenosos fluviais médios e grossos. A fáceis sedimentar ocorre também próximo
aos paleo-canais detectados na frente da costa do Amapá.   0 Dominío da Quebra do Talude - A partir da
isóbata de 70 m, ocorrem restos de barreira recifal, constituída por depósitos de areias (quartzo e calcita),
hexacorais, ostrei'dos e algas coralineas. Essas areias são finas e médias, de coloração cinza amarronzada,
com grãos subangulares a subarendondados, pobre a moderadamente selecionados. Na faixa de profundida-
de de 80 e 120m, são observados depósitos carbonáticos, constituídos por moluscos, foramini'feros bentônicos
e algas caracterizou em determinados trechos da platafoma continental extema, areias siliciclásticas, cons-
tituídos por grãos de quartzo transparentes e foscos, angulosos e arredondados e grãos de feldspato em menor
proporção, caracterizando depósitos fluviais.

]  Universi,dade Federal do Pará -Grupo de Estudos Mariníws & Costeiros -GEMC

Caixa Postal 8617 66075-110 Belém
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ESTUDo DO conffoRTAI\mNTO SEDIMENTOLÓGlco E
MORFODINÂMICO ENTRE AS PRAIAS DE PORTO DE GALINHAS E

GAMBOA -LITORAL SuL DE pERNAI\muco

1 João ALl,berto Rocha Oliveiral , Valdir A.V. Manso2, Núbía C. Guerra2

Na área costeira do litoral sul de Pemambuco, especificamente as praias de Porto Galinhas, do Cupe e
da Gamboa (8°25'E e 8°30'E, 34°25'W e 35°00'W), os processos erosivos são relacionados predominante-
mente às ações condições hidrodinâmicas marinhas, como também às ações antrópicas. Esses problemas
ocorrem, tanto na zona de pós-praia como na de estirâncio, apresentando erosão marinha progressiva.

As praias de Porto de Galinhas, de Cupe e da Gamboa são constituídas, geologicamente por extensos
depósitos quatemários marinhos, resultantes da distribuição sedimentar dos rios Merepe e lpojuca, localiza-
dos ao norte das praias citadas. Esta região é caracterizada por extensos e descontínuos recifes de arenitos

que se desenvolvem em formato de bancos paralelos à praia.
Baseando-se em dados sedimentológicos (aná1ise granulométrica) e morfodinâmicos (ondas, correntes

e marés),  foi possi'vel  caracterizar o balanço sedimentar para estas  praias,  identificando,  os pontos  onde
ocorrem processos erosivos ou de engordamento.

Para a praia de Porto de Galinhas observou-se que a granulometria é predominantemente de areia
média, com seleção variando entre pobre a bem selecionada, com grãos predominantemente sub-arredonda-
dos a arredondados, com exceção de algumas amostras que apresentaram grãos sub-angulosos. Na praia do
Cupê há predominância de areia fina, pobremente selecionada. Já a praia da Gamboa há predominância de
areia média, bem selecionada, com grãos angulosos até arredondados.

Nas praias monitoradas, a variação média da altura e do pen'odo das ondas foi a seguinte. Para a praia
de Porto de Galinhas atingiu 1,8 m de altura com peri'odo de 6,8 s; para a praia do Cupê, obteve-se 1,2 m de
altura e pen'odo de 7,9 s. Na Gamboa, por ser uma praia protegida por recife conti'nuo, que impede a chegada
das ondas à praia, não foi possível realizar-se a coleta destes dados.

Para avaliação da morfologia das praias foram posicionados três perfis transversais à mesma, avalia-
dos nos meses de outubro/98 e julho/99, nas marés de sizi'gia. Para as praias de Porto de Galinhas e Cupê
houve déficit no balanço sedimentar, ou seja, ocorreu predomi'nio de processo erosivo; na praia da Gamboa,
ao contrário, o balanço foi positivog indicando engordamento da praia.

Analisando os processos costeiros, nas praias monitoradas, verifica-se que as mesmas comportaram-se
de três modos: estável, com erosão e com acresção. Os trechos estáveis correspondem àqueles protegidos por
recifes. Os trechos com erosão estão localizados em áreas de mar-aberto onde se dá o equilibrio natural de
retirada e reposição de sedimento, com exceção de pontos localizados, onde há interferência pela construção
em áreas de duna e pós-praia. Na praia da Gamboa, único ponto de acresção observado, nota-se que este fato
está relacionado com a retirada de sedimento das dunas e das falésias dos terraços marinhos pelo vento e/ou
ação antrópica (passeios de bugre).

]  1 Faculdade Metropolitana do Grande Recife -orajbr@yahoo.com.br;
2lAboraíório de Geologia e Geofísica Marinlm (LGGM/U FPE)
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CARACTERISTICAS DO PREENCHIMENTO SEDIIWENTAR E FOSSILIFERO
DE DEpóslTos  DA FORMAÇÃo cAclmAs, QUATERNÁRlo, poÇÕEs, BAHIA

João E. Addad, Antonio Liccaido

Preenchimentos sedimentares posicionados em depósitos da região de Poções -Manoel Vitorino, Bahia,
na  unidade  estratigráfica referida como Formação  Cacimbas,  podem  apresentar conteúdo  fossilífero  de
mastofauna pleistocênica. Um destes depósitos foi amostrado através da escavação manual de trincheiras até
a sua base. Os preenchimentos ocupam depressões da ordem de dezenas de metros quadrados de área e com
máximos locais de 3,2 metros de profundidade, repousando sobre paleotopos do embasamento gnáissico,
regolitos ou crostas lateritizadas. Aba`ixo de uma camada, variando de 0,15 a 0,8 metros de profundidade, de
solo mais recente, os preenchimentos são caracterizados por sedimentos inconsolidados, com a presença de
matacões de até 1,7 metros de diâmetro imersos em uma matriz areno-argilosa rica em matéria orgânica. Não
foram  observadas  estratificações,  imbricamentos  de  seixos  ou  estruturas  sedimentares  além  de  uma
granodecrescência ascendente com ni'veis basais ricos em material fossili'fero: ossos pós-crânio de mami'fe-
ros pleistocênicos. A composição da fração arenosa, predominantemente feldspática, indica um clima mais
árido, corroborando com os padrões encontrados para o final do Pleistoceno, enquanto que o modo de preen-
chimento sedimentar pode ser associado fluxos de detritos, incluindo fragmentos de ossos de animais, con-
dicionados pela passagem para um clima mais úmido na transição para o Holoceno. A concentração fossili`fera

pode ter sido determinada pelo transporte de ossos soltos durante enxurradas eventuais, caracten'stica indicada
pelos estados de desarticulação, fragmentação e abrasão apresentados no depósito, assim como pela ausência
de ossos pequenos ou mais frágeis, apenas representantes com estrutura mais massiva e/ou mais resistentes.
A grande quantidade de material fóssil indica um cenário possi'vel para este acúmulo, onde os animais teriam
procurado água em áreas mais baixas, durante pen'odos secos das oscilações climáticas do Pleistoceno Tar-
dio. 0 seu insucesso resultou na disponibilização.de ossos para o retrabalhamento durante eventos pluviais
intensos, com convergência imediata para depressões de abrangência local.  A falta de ossos de pequeno

porte pode  indicar a sua destruição durante o transporte e retrabalhamento  e/ou ação de camiceiros.  Os
fragmentos que pemitiram uma identificação imediata foram de osteodermo de carapaça de GJz.pfoczo77 e de
astrágalos  de E7ic/77oÍ/7é'rz.z£773.  Outros EdG7?Zczfcz,  assim como representantes  de Arfí.odczco;Jcz e P7ioz)oscz'dGcz,
estão presentes, necessitando ainda de identificação. Os ossos apresentam pemineralização por hidróxidos
de ferro, preenchimento dos canais por sedimento fino (argila, silte e areia fina) e de cavidades por sedimento
mais grosseiro.
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MUSEuS pALEONTOLÓGICoS Do CARIRI: TonmAnmNTo Do ACERVo

José Henrique A`lmeida Moital , Hendrie Ferreira Nbtnes] ,
José Artur Ferreira Gomes de Andrade2

Os museus latino-americanos, já no século XIX, desempenharam suas funções de centro de pesquisa,
bem como exerceram um papel pioneiro na institucionalização de áreas de conhecimento como a paleontologia
[Lopes,  M.M.1882,  CBG,  Anàis...37,1:13-14].  Constata-se,  no  entanto,  que  muitos  importantes  fósseis
coletados em subsolo nacional encontram-se atualmente longe dos museus brasileiros; é o caso, dentre ou-
tros, do SfczL/rykosczz6r#s, um dos primeiros dinossauros camívoros, não gigantesco, encontrado na região de
Santa Maria, no Rio Grande do Sul, cujo esqueleto está hoje agregado a coleção do American Museum of
Natural History (EUA) [Alho, C.J.R.,1991, Ciência Hoje 13 (73): 40-45].0 presente trabalho pretende diag-
nosticar aspectos quanto-qualitativos referentes ao interesse que os museus paleontológicos da região do
Cariri despertam na comunidade regional e nos turistas das diversas regiões, ressaltando a importância da
preservação e manutenção de peças originais nas respectivas coleções.Trata-se aqui dos museus existentes
na própria região  dos  sí.tios.Estes museus, uma vez  devidamente articulados aos  setores competentes do

govemo e da sociedade civil organizada, podem desempenhar relevante  papel na preservação dos fósseis,na
pesquisa e divulgação do conhecimento científico, no intercâmbio de material com outras instituições afins,
além de proporcionarem geração  de renda através  da suas  inserção  em roteiros  tun'sticos.Para efetuar o
presente estudo, procedeu-se  a visitação de cinco museus,  entre estes, dois paleontológicos  (Santana do
Cariri-Ce e Jardim-Ce), e os demais, não paleontológicos (Assaré-Ce, Nova Olinda-Ce e Exu-Pe), utilizados
como referencial de comparação.No agrupamento de pares, confrontou-se dados relativos aos museus com
caracten'sticas aná1ogas (área total utilizadas com expositores e tempo de fundação), objetivando-se minimizar
a influência de tais caracten'sticas nos resultados.Através destes procedimentos, constatou-se que; ÍJ-Aspec-
fos Oz4fl#fz.fczfz.iJos/. J.cz)-a taxa média anual de crescimento das visitações no museu de Santana (paleontológico)
é de 42,5%, contra   4,49%  do museu de Exu (não paleontológico), para a série temporal  analisada;J.b/-
enquanto o museu de Assaré (não paleontológico) foi visitado por 2.398 pessoas em 2002, o museu de Bom
Jardim (paleontológico), na Casa Lima Botelho, já atingira, no mesmo pen'odo, cifra semelhante, com 2.318
visitantes. Ressalta-se os fatos de ser este: mais recente - tendo sido inaugurado a apenas dois anos-,   man-
tido por uma instituição civil ainda sem apoio financeiro govemamental além de ser comparativamente mais
modesto, quanto às instalações fi'sicas.   Í2-Aspecfos qz{oZz.fczfz.vos`/.2.cz/-Quanto à procedência dos visitantes
verificou-se serem: 94,5% deles oriundos dos próprios estados onde se encontram os museus; 3,9% de outros
estados da região nordeste; 0,7% de outras regiões do país, e 0,9% de outros  países (no caso, Europa e/ou
Estados Unidos).  A preservação  do acervo fossilífero tem sido uma constante preocupação no Brasil.  A

prática do tombamento constitui instrumento garantidor do retomo de holótipos que, pra efeito de estudos,
exposições itinerantes, ou por qualquer outra eventualidade, tenham sai'do da área dejurisdição do município
cujo  substrato  deu origem  ao  fóssil.  A originalidade  dessas peças  garantirá aos museus  regionais  maior
atratividade para as visitações tun'sticas.

1  Centro de Ciências Biológicas e Agrárias, CCBA, Uriyersidade Estadual do Piauí, UESPI,Coordemção de Biologia,Gmpo
Piauiense de Estudos e Ensi,no em Cíências da Terra,GPEECT,Campus Pirajá,Teresina,PI,Fax.(xx86)-213-2733 e-
jhenry@webone.com.br,pitangus@globo.com

2 Centro de Pesquisas Paleoitiológicas do Caríri, CPCA, Departamento Nacional de Produção Mineral,DNPM,10° DS-
CE,Crato,CE,Fone/Fax (xx88)-9965-9516
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TECNICAS DE MAPEAnfflNTo DIGITAL DE AFLORAMENTos ANALOGoS:
EXEnffLO PARA UNIDADE AÇU-3

Leonardo Menezes(]), Francisco Pi:nhei,ro Li:ma Ftihol2),
Yoe Alain Reyes Pérez:(3), Ciro Jorge Appr(4)

As heterogeneidades deposicionais, de diferentes escalas, influenciam no comportamento do fluxo de
fluidos em rochas reservatório e podem ter grande impacto na recuperação de hidrocarbonetos. Para uma
melhor compreensão da heterogeneidade e geometria dos reservatórios petroli'feros é necessário o reconheci-
mento da sua arquitetura deposicional. Neste sentido, o estudo de afloramentos aná1ogos vem sendo umas
das principais ferramentas empregadas para caracterização deposicional dos campos de petró1eo. Contribu-
indo assim, para a construção de modelos tridimensionais, mais reali'sticos, dos reservatórios, suprindo prin-
cipalmente a deficiência de informações nos espaços interpoços.

Com o desenvolvimento de novas técnicas de mapeamento digital, envolvendo tecnologias de modela-
gem e visualização 3D, tomou-se possi'vel, realizar viagens de campo virtual aos afloramentos aná1ogos, a
partir de ambientes de imersão virtual 3D.

"   No presente trabalho foi  selecionada uma área com cerca de 25km2,  localizado a  15km a oeste da

cidade de Assu.  A  área apresenta afloramentos  com boa espessura e continuidade lateral.  Com base na
aná1ise de fácies Menezes 2002 e Menezes é?Z czZ. 2002 individualizaram 3 ciclos fluviais, predominantemen-
te arenosos, separados por camadas de lamitos de grande continuidade lateral. Os ni'veis arenosos dos ciclos
são constitui'dos por complexo de canais limitados por superfi'cies limitantes de 5° ordem. 0 afloramento
selecionado localiza-se na parte nordeste da área, escolhido devido sua grande exposição em corte e por ser
de fácil acesso. 0 afloramento selecionado é representado por depósitos de preenchimento de canal, caracte-
rizado por múltiplas barras amalgamadas, onde foram identificadas as seguintes unidades genéticas: barras
de acresção frontal (DA), barras de acresção lateral a.A) e canais secundários (CH). Foram individualizadas
superfi'cies limitantes de até 4a ordem.

No  mapeamento  digital estão  sendo empregadas  diferentes  técnicas  para construção  do  modelo
tridimensional do afloramento, a partir da integração de dados sedimentológicos, levantamento topográfico
de detalhe com Estação Total e Sistema Global  de Posicionamento  (GPS),  fotomosaicos  digitais de alta
resolução, radar penetrante no solo (GPR), perfilagem de raios gama e sondagem rasa testemunhada.

Os  dados  do  afloramento  são  carregados  e  processados  no  Gocad,  para elaboração  do  modelo
determinístico do afloramento. 0 Gocad é um programa de modelagem discreta, que modela superfícies e
volumes complexos, sendo um dos principais programa de modelagem de reservatório usado na indústria do
petróleo.

Estes modelos 3D dos afloramentos podem ser usados para estudos de simulação de fluxo de fluido e
para parametrização dos elementos deposicionais, sendo a parametrização a base para construção de progra-
mas de modelagem estocástica orientada a objeto de reservatórios de petró1eo.

]  Mestrando pelo PPGG, Bolsi,sta ANP, UFRN, Caixa Postal 1669, Naíal/RN, e-mail:   leonardo@ geologia.uftn.br
2 PPGG/Departamento de. Geologia, UFHN, CcLi,xa Postal 1669, NCLtal/HN , e-mcLil:  pinheiro@ geología..ufrn.br
3 Doutorando pelo PPGG, Bolsista CAPES, UFRN, Caixa Postal 1669, Naial/RN, e-mail:  yoealaín@yahoo.com
4 PETROBRAS/CENPES, C.Uriv, Quadra7, Ilha do FZLndão, Rio de Janeiro/RJ. e-mil,:  appi@cenpes.petrobras.com.l)r
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REVISÃO ESTRATIGRÁFICA DA BACIA TERCIÁRIA DE B0A VISTA (PB)

]  Luiz Gustawo da S. DIAS*; Zorano Sérgio de SOUZA**; Hênio Santana de PAIVA***

A Bacia de Boa Vista (BBV) está localizada no domínio da extensa região do Cariri Paraibano ou
Cariris Velhos, a aproximadamente 60 km a SW de Campina Grande (PB). Ela é conhecida por conter um
dos  principais  depósitos  de argilas  bentoni'ticas  do Brasil.  Geologicamente,  situa-se no interior da Zona
Transversal, NE da Província Borborema.  A pesquisa em lide teve como objetivos básicos evidenciar as
principais relações estratigráficas e a cronologia relativa das unidades aflorantes, bem como caracterizar as
unidades sedimentares com relação aos sistemas deposicionais. Para isso, foi adotado um método de traba-
lho que consistiu em um levantamento bibliográfico inicial sobre a litoestratigrafia da bacia, seguido de uma
etapa de campo, onde foram levantados vários perfis colunares ao longo das cavas exploratórias de bentonita.
Por fim, foi feito a integração e interpretação dos vários perfis, o que possibilitou reconstruir o empilhamento
litoestratigráfico detalhado da BBV. Isto também pemitiu fazer inferências acerca das fácies sedimentares
presentes, utilizando critérios litológicos, estruturas sedimentares, direção de paleocorrentes e geometria do
depósito. 0 embasamento da BBV é composto de ortognaisses e granitóides de composição granodion'tica à
grani'tica e gnaisses bandados (granada paragnaisses e anfibolitos), de idade Pré-Cambriana. A bacia propri-
amente dita apresenta dois conjuntos litológicos principais, sendo um composto de rochas vulcânicas e outro
de rochas sedimentares. Na unidade vulcânica, distingue-se um pacote inferior de basaltos maciços e outro
no topo da coluna, fomado por basaltos almofadados, extrudido em ambiente fluvial. Entre estas unidades
vulcânicas,  ocorre um espesso pacote de rochas sedimentares, contendo na sua porção inferior folhelhos
bentoníticos de cores variadas (preto, verde, creme, marrom, branco), tendo na sua base lentes de arenito
fino, bem selecionado e conglomerado com fragmentos de basalto alterado em matriz sfltico-arenosa. Para o
topo, no contato com a unidade sobrejacente, os folhelhos contêm um ni'vel rico em concreções silicosas
(calcedônia; blocos métricos de silexito são vistos em vários locais) parcial ou totalmente alterado para um
material  pulverulento.  Acima  dos  folhelhos,  a  unidade  sedimentar  compõe-se  de  arenitos  grossos  a
conglomeráticos, contendo fragmentos angulosos de quartzo, feldspato e raros folhelhos e vidro basá1tico.
Estratificações cruzadas acanaladas e tangenciais  são comuns, indicando paleocorrentes na direção E-W,

predominando sentido para ESE.
0 contato do arenito conglomerático com os folhelhos bentoníticos é marcado por uma discreta super-

fi'cie erosional. Com base nas estruturas sedimentares observadas, foram interpretados sistemas deposicionais
essencialmente  do  tipo lacustre  (folhelhos)  e fluvial  entrelaçado  (arenitos  conglomeráticos).  0  conjunto
descrito acima é considerado como parte de um pacote vulcano-sedimentar de idade Terciária, com base na
idade K-Ar do basalto superior. Em discordância erosional sobre o pacote acima e provavelmente de idade
bem mai s j ovem (Terciário Superior ou Quatemário?), encontra-se sedimentos imaturos, bastante desconti'nuos
e variados lateralmente, fomados por conglomerados com fragmentos angulosos, mal selecionados, de arenito,
folhelho  (bentonitas),  basalto,  silexito  e  conglomerado  da  unidade  inferior. Apoz.o..  CrpE7lRO/FJNEP/
CRONOBORO e ANP/PRH 22

` Bolsista IC-ANP-PRH 22 Curso de Geologia da UFRN (e-mail: luigo@terra.com.br);
**Programa de Pós-Graduação em Geodinâmi,ca e Geofísica (PPGG) / Departamenío de Geología-CCET/UFRN

( e-mail:  zorano@ geologia.ufrn.br) ;
*** Bolsista IC-ANP-PRH 22 Curso de Geologia da UFRN (e-mail: heniosanÍ@hotmail.com).
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MONITORAnmNTO DA PrilA DE PIPA7RN VISANDO 0 DESENVOLvmfflNTO DE UM
MODELO DEPOSICI0NAL PARA PRAIAS CUSPADAS

Marcus Vinícius Medeiros de Moura ] , FrcLncisco Pínheiro Lima FilJw2,
LeonardoMenezes3 , Daniel Siqueíra de Gauw4, Verônica Dantas de Araújo5

As cúspides praiais (bé}czc/c cL4sps) são formas de leito encontradas ao longo da linha de costa, geradas
na região de intermarés, ou excepcionalmente acima desta, pela interação da ação das oridas, marés e corren-
tes de deriva litorâneas e influenciadas, também, pela ação eólica. Caracterizam-se como ondulações simé-
tricas, fomadas por depressões (embaiamentos) intercaladas por elevações (Ãon7s).

0 monitoramento de uma área na Praia de Pipa, Tibau do Sul, RN, onde desenvolvem-se   cúspides
praiais, é o principal objetivo deste trabalho, como também o uso de ferramentas computacionais para a
modelagem das geometrias encontradas.

Ressalta-se que ainda há poucas contribuições na literatura intemacional e nacional sobre as cúspides

praiais, principalmente sobre as estruturas intemas e monitoramento da evolução de sua geometria. Os traba-
1hos atuais restringem-se a Fairchild (1901), Allen (1974), Lima Filho ¬f cz/. (1999) e Barros é'f czZ. (2000).

Os trabalhos de aquisição de dados, iniciados a partir dejaneiro de 2003, consistem de levantamentos
topográficos plani-altimétricos, utilizando-se uma estação total Trimble 305 e, eventualmente, abertura de
trincheiras, sempre no ápice das marés de sizi'gia. Os dados coletados com os levantamentos topográficos são

posteriomente tratados, sendo gerados modelos digitais de terreno (MDT), representando a morfologia praial.
A comparação dos modelos gerados no decorrer do tempo, mostra a evolução da morfologia da praia, indi-
cando os peri'odos de engorda, quando processos sedimentares depositam material, e também pen'odos de
emagrecimento, quando a atividade erosiva predomina, retirando material da praia, fomecendo dados sobre
a presença e desenvolvimento  das cúspides praiais.  As  trincheiras  são escavadas  tanto transversalmente

quanto paralelamente à linha da praia, objetivando a obtenção de coftes que possibilitem a visualização das
estruturas e geometrias intemas das cúspides.

Como resultado final do trabalho, espera-se uma melhor compreensão das estruturas intemas, e defini-

ção das geometrias das cúspides praiais, como também a elaboração de um modelo deposicional consistente
para cúspides praiais,  da praia de Pipa. Espera-se com este modelo a identificação para identificação de
antigas linhas de costa em rochas estratificadas, já que estas fomas  de leito ocorrem restritas  à zona de
intemarés, disponibilizando mais um indicador de nível pretérito do mar. Uma vez definido, a parametrização
deste modelo poderá também ser utilizada para a modelagem geológica orientada a objetos.

' Curso Geologia, Bolsista ANP, UFRN, Caíxa Postal  1669, Natal/RN , e-inail: . marcusgeo@bol.com.br
'-PPGG, Dep. Geologia, UFRN, Caíxa Postal 1669, Natal/RN , e-mail:  pinheiro@geologia.Ltfm.br
3  Mestrando pelo PPGG, Bolsista ANP, UFRN, CcLixa Postal  1669, Naíal/RN, e-mai,l:   leonardo@geologia.LLfm.br
4 Curso Geologia, Bolsista ANP, UFRN, Caixa Postal 1669, Natal/RN , e-mail:   daiLsíqueira@uol.coii..br
5  Curso Geologia, Bolsista ANP, UFRN, Caíxa Postal 1669, NCLial/RN  , e-mail:  veradc[n@bol,.com.l)r
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FACIOLOGIA DA PARTE MERIDIONAL DO PARQUE NACIONAL
DA SERRA DA CAPIVARA

Mari,a Caroline do Nascimento] , Victor Hugo Santos2, Cleide Regim Moura] ,
Débora Ferrer] , João Augusto Amorim Arújo] , Mario l.ima Filho3

Inserida na borda sudeste da Bacia Sedimentar do Pamaiba, a área de estudo abrange cerca de 48km2
na parte sul do Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado,  a sul do Estado do Piauí, próximo do
munici'pio de São Raimundo Nonato.Com ênfase a descrição de fácies lito-estruturais, de  17 afloramentos
foram montados seções estratigráficas, associando-as as descrições de Miall (1996) de sistema fluvial. Desta
foma, quatro fácies foram identificadas que aqui neste trabalho foram denominadas como: Cs (Conglome-
rado suportado, ora pela matriz, ora pelos clastos), Cc (Conglomerado ora suportado pelos clastos ora pela
matriz), Ac (Arenito com estratificação cruzada acanalada) e At (Arenito com estratificação cruzada acanalada
e planar) corTelatas, respectivamente, as fácies G773#t/Gc;7c, Gmm/Gcm, Sf, Sp/SÍ Maill (1996). A fácies At é
caracterizada por intercalações de arenito grosso, arenito médio e siltito argiloso (interdigitado em foma de
cunha). 0 arenito grosso apresenta estruturas do tipo: estratificação cruzada acanalada, festonada gradando a
estratificação cruzada planar com granodecrescência ascendente, indicando uma diminuição do fluxo de um

provável depósito de barras interdistributários de um sistema de plani'cie deltáica. Na base há níveis seixosos
de quartzo e clastos de siltito argiloso que podem ter sido arrancado da camada inferior. 0 arenito médio bem
selecionado apresenta estruturas do tipo:  laminação plano-paralela e climbing ripples.  As lentes de siltito
argiloso ocorrem geralmente em foma de canal  com laminação plano-paralela (associado a depósito de
crcvczssé?  spJczy).  Superposta a fácies  At,  a fácies  Cs  é  representado  por conglomerados  oligomi'tico  com

gradação de clasto suportado, para matriz suportada com granodecrescência ascendente. A fácies Ac é repre-
sentada por arenito grosso a médio mal selecionado, com granodecrescencia ascendente apresentando estru-
turas de sobrecarga, escape de fluidos, estratificação cruzada planar, acanalada (festonada), plano-paralela.
Na base tem-se níveis conglomeráticos com cascalho. Intercalado com a fácies Ac, a fácies Cc é constitui'da

por conglomerado em sua maioria clasto suportado, polimi'tico composto de fragmento de rochas sedimentares
e quartzo.A associação das Í`ácies acima descrita sugere um sistema fluvial entrelaçado, este com influência

glacial, localizado próximo da borda da bacia com um intenso sistema deltáico atuante, onde houve uma
mudança de ni'vel de base bacia adentro.

]  Uriversidade Federal de Pern,ambuco, I.aboratório de Geología Sedímeitiar (LAGESE), Departamento de Geologia.
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0 ACERV0 FOSSILÍFERO DO MUSEU DOM JOSÉ (SOBRAL-CE) E A
SUA IMPORTÂNICA PARA A DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA N0 ESTADO DO CEARÁ

Maria Somália Sales Viana ]
Glória Giovana Saboya Mont'Alverne Girão ]

Sil,vio Wanesco Vieira da Silva 2

RES"O.
Este trabalho mostra o importante papel do Museu Dom José (Sobral-CE) na divulgação da paleontologia

no Estado do Ceará. 0 Museu Dom José é um ponto turi'stico bastante procurado (9.467 visitantes no ano

passado), constituindo o maior museu do Estado em arte sacra e decorativa. Tendo em vista a relevância do
museu para a região, é também de grande importância sua contribuição na divulgação científica com uma
exposição de paleontologia. Além dos fósseis expostos, o museu ainda guarda um rico acervo de 486 exem-

plares,  oriundos da chapada do Araripe e da região de Sobral, principalmente.  A maioria corresponde a
mamíferos gigantes (acima de uma tonelada) conhecidos como megafauna pleistocênica, encontrados em
depósitos de tanques nos arredores de Sobral-CE. A preparação para o amiazenamento e a exposição desses
Íósseis compreende técnicas especiais desenvolvidas pela equipe do Museu e faz cumprir a tarefa de preser-
vação de Patrimônio Cultural da Humanidade. 0 Museu também incrementa o conhecimento aos alunos do
ensino fundamental e médio (boa parte do público do museu) e `mostra momentos do passado local, valori-
zando a pré-história na região norte do Estado.

ABSTRACT
This paper presents the real value of the Dom José Museum (Sobral-CE) in difunding the paleontological

knowledge through the State of Ceará. This museum is an important touristic point (9467 visits in 2002) and
constitutes the biggest museum of the State. Besides this museum is really so important for the region due its
relevant scientific contribution through a paleontological exposition. The Dom José Museum also rescues a
rich regard of 486 specimens, found in the regions of Araripe Plateau and mainly, Sobral. The fossils more
expressive correspond to the giant mammals (above 1 ton) known as pleistocenic megafaune, found in little
depressions of the crystalline basement, nearly Sobral. The methods of preparation to the amazenament and
the exposition of these fossils correspond to special technics developed by the museum equip contribute to
the preservation of the Human Cultural Patrimony. The museum also input the knowledge to the students
(great part of the museum public) and shows scenes of the local past, valorising the pre-history of the north
region of the State.

PALAVRAS-CHAVE
Fósseis do Ceará, Museu Dom José, Sobral

]  UVA/Museu Dom José
2 Bolsísta IVA-graduando em Hístóría
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ICNOFÁCIES D0 MEMBRO CRATO DA FORMAÇÃO SANTANA
(APTIANO DA BACIA DO ARARIPE)     ,

MariLi Somôlia Sal,es Vianaz
Soiúa Agostinho2

Este trabalho apresenta a ocorrência de três icnogêneros encontrados em pedreiras de calcários laminados,
no si'tio Pedra Branca, Município de Nova Olinda-CE e propõe a definição de uma icnofácies para essas
rochas. 0 Membro Crato da Fomação Santana inclui uma seqüência de calcários laminados, folhelhos e
arenitos intercalados da ordem de 50 metros de espessura, de idade aptiana. Os calcários laminados da região
de Nova Olinda e Santana do Cariri, no Estado do Ceará (parte superior da seqüência) exibem excelente e
abundante conteúdo paleontológico, mas seus icnofósseis (relativamente raros) ainda são pouco estudados.
Atualmente, os icnofósseis vêm sendo utilizados como indicadores de profundidade, oxigenação e saliridade.
Por isso, a identificação de icnofácies tem contribuído bastante para interpretações paleoambientais. Além
decoprólitosatribui'dosapeixes,destaca-senestapesquisa,apresençadetrêsicnogêneros:Go7itzz.czEmrions,
1844;  HCJmrizÃop§z.s Heer,  1877;  e Lockcz.cz James,  1879.  A descrição  desses icnogêneros concorda com
Femandes ef d. (2002 -Guia dos icnofósseis de invertebrados do Brasil, ed. Interciência, Rio de Janeiro, 260
p.), onde: Go7itzío corresponde a escavações horizontais de preenchimento maciço, lisas e não ramificadas,
encurvadas e intercruzadas, de diâmetro uniforme ao longo de seu comprimento, interpretadas como icnito
de pastagem ®czs'cz.cÃ#z.cz)  de organismos  verinifomes; ZJ¬Zmz.7ifãops'z.s corresponde também a escavações
horizontais de preenchimento maciço, sendo meandrantes, sem intercruzamentos entre si, interpretadas como
icnito de pastagem de anelídeos; Lockcz.cz corresponde a pequenos corpos horizontais oblongos, arredondá-
dos, interpretados como icnito de repouso (cz/Zu.chz.o) e de locomoção gerado por moluscos biválvios. Essa
associação, incluindo organismos detriti`voros caracteriza substratos lacustres profundos, estando possivel-
mente relacionada à icnofácies continental Mermia. Os exemplares estão depositados no Museu Dom José
com os seguintes números: Go7idz.cz -mJflc 01 ; HCJmz.#f%psz.s -MDJHc 02 e dois exemplares de Lockez.a -
mJAc 03 e mJflc 04. Pela pouca abundância, observada até então, dos icnogêneros, esta .contribuição
sugere, pelo menos a ni'vel local e momentâneo, ambiente lacustre profundo bem oxigenado.

Palavras-chave: Icnofósseis, Formação Santana, Aptiano

]  Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA, E-Maíl:  somalia@ uvanet.br
'- Universidade Federal de Pernambuco, E-Mai,l:  sonia@npd.ufbe.br
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MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) DE MINERAIS
PESADOS E PETROGRAFIA DE ARENITOS DE DEIJTAS FLUVIAIS,

BORDA SUL DA BACIA DE SÃO LUÍS-GRAJAÚ, MA

Mari;val,do  S.  Nascímento Í  &  Tllíagner Linhares da Silva2

A Bacia de  São Lui's-Grajaú  limita-se  ao  sul  pelo Antéclese Xambioá-Alto Rio Pamaiba (Góes  &
Rossetti, 2001 ) e seu preenchimento constitui-se por três seqüências deposicionais S 1 (neoaptiano/eoalbiano)

que inclui as formações Codó e Grajaú, S2 (eo/mesoalbiano) con-espondente à Unidade lndiferenciada e S3
(mesoalbiano/neocretáceo), que são definidas por superfi'cies de descontinuidade regionais. As seqüências
Sl e S2 representam ambientes marinho raso, lacustre e deltáico, arranjados em tratos de sistemas de mar
baixo,  mar transgressivo e mar alto.  A  seqüência S3  inclui  ciclos  de preenchimento  de  vales  estuarinos
incisos (Rossetti, 2001). Na porção sul desta Bacia, onde a área de estudo acha-se localizada, ao longo da
rodovia MA006 entre Grajaú e Arame, expõe-se uma sucessão sedimentar com até 135m representada por
depósitos siliciclásticos (arenitos, argilitos e conglomerados) acumulados na foma de deltas fluviais influ-
enciados por tempestade referenciado como de idade albiana (Rossetti, 2002). Esta área possui afloramentos,

que até então permanecera sem documentação na literatura.  São depósitos  acumulados em ambientes de
canais  fluvial  e  distributários,  barra de  desembocadura  de  distributário,  baía interdistributária/crevasse,
são7i¬/czce superior e/ores7zore (Rossetti, 2002), que apresentam estratos cruzados paleocorrentes predomi-
nantemente para SE/NE. As aná1ises petrográfica e de hffiv mostraram que:  (1) os arenitos albianos são
finos a médios, bem a moderadamente selecionados, com aspecto friável, contendo pouca matriz, coloração
creme a avemelhada e com indi'cios de cimento carbonático incipiente;  (2) os minerais pesados  (fraçã0
0.125-0.062mm) compõem assembléia representada por tumalina (47%), zircão (32%), estaurolita (11%),
rutilo (3,7%) e cianita (2,12%), com ocorrências restritas de anfibólio, granada, apatita, piroxênio, anatásio,
topázio e sillimanita; (3) os minerais pesados mostram abundantes feições micro-texturais como fraturamentos
conchoidais em várias escalas e inúmeros sulcos em forma de "V" com padrão desordenado, produzidas em
ambiente deposicional de alta energia mecânica. Com base nos estratos cruzados predominantes para NE,
sugere-se preliminamente que o suprimento sedimentar para estes depósitos foi oriundo de áreas-fontes a
SW e NW, envolvendo rochas da Bacia do Parnaiba e da Faixa Araguaia-Tocantins. Estudos detalhados de
proveniência, envolvendo datação de zircões detn'ticos e estudos varietais em minerais pesados, encontram-
se andamento, para se estabelecer, com maior precisão, a origem detrítica desta unidade estratigráfica.

1  Curso de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica, Uni:versi,dade Federal do Pará, Campus Uni:versitário do Guamá, Ay.
Augusto Corrêa, S/N, CEP 66075-900, Belém, Pará. E-mail msn@Ltfpa.br

2 Uriversidade Federal do Pará, Centro de Geocíências, Curso de Graduação em Geologia. E-inai,l: wsliitiiares@ bol.com.br
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ANÁLISES DE Ô]3C e Ô]80 EM FORAMINÍFEROS DA MARGEM
CONTINENTAL DO NORDESTE BRASILEIRO ENTRE OS ESTADOS

Do cEARÁ E pERNAnmuco.

1  Marques W. S.;  Silva J. C.2;  Sial A. N.3;  Menor E. A4.2

RESUMO
d]3C  e dí80  em  sedimentos ricos  em foraminíferos  da margem continental  do Nordeste brasileiro,

foram medidos para determinar a estratificação isotópica no oceano e mudanças na temperatura da água do
mar com a profundidade. Existe uma dependência e.ntre a composição isotópica dos sedimentos e a profun-
didade. Aumentos dos valores de d]3C de  1.597oopDB a 3.497oopDB, e de d]80 de -0,9%opDB a -0.6ç7oopDB, entre Pro-

fundidades de 10 a 980m foram identificados na margem do estado do Ceará. Temperaturas calculadas para
a água do mar diminuem de 21  para  19°C com o aumento da profundidade nesta área. Na área entre Rio
Grande do Norte e Pemambuco, há um aumento de dc[3 (1.7%opDB a 2.5%opDB) e posterior diminuição para
1.6%opDB; entre 13 e 1145m de profundidade. Por outro lado, observou-se um aumento dos valores de do]8 (-
1.3%opDB  a -0.7%opDB),   Chegando até -0.4%opDB aos  1145m, onde predominam as espécies planctônicas.  As
temperaturas variam de 22 a 18 °C com o aumento da profundidade. Em termos gerais, com o aumento da
profundidade, e da razão Pm (porcentagem de planctônicos sobre bentônicos), há um aumento dos valores
de dí80 e uma diminuição nos valores de dc]3, além de uma diminuição na temperatura da água do mar.

J   wanessamarquesk@yaíwo.com.br; 2. juamst@ ufpe.br ;  3.ans@b{fpe.br;4. menor@terra.com.br
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ESTUDO GEOMORFOLÓGICO DA BACIA IARAÍBA: UMA ÁREA
ENTRE PATOS, JOÃO PESSOA E RECIFE.

Roberto L. Belo de Souza Jr.] , Maurií,l,io Amâncio de Moraes]

Este trabalho apresenta aspectos geológicos e geomorfológicos da Bacia Paraiba numa área compreen-
dida entre os munici'pios paraibanos de Patos, Campina Grande, João Pessoa, e Recife em  Pemambuco. A
metodologia empregada na presente pesquisa consiste nas aná1ises feitas em campo, consultas a mapas geo-
lógicos  e  geomorfológicos  nas  escalas  de  1:  25  000,  do  Recife   e  1:  100  000  dos  estados  da Paraiba e
Pemambuco, e de outras pesquisas realizadas na área em questão. Teve como objetivo principal destacar as
seguintes unidades geomorfológicas: o relevo colinoso, a superfi'cie dos tabuleiros, áreas baixas e depósitos

quatemários delimitados por falhas.
Na 8 acia Paraiba ocorrem sedimentos da Fomação Beberibe, de aspecto arenoso e de natureza calcárea,

da Fomação Gramame e  Maria Farinha, com datações do cretáceo e do terciário respectivamente. As for-
mas observadas nas localidades de Patos e Campina Grande, situadas na Superfície Sertaneja, uma extensa
área aplainada conti'nua do sertão do nordeste brasileiro, fomam no embasamento cristalino, maciços crista-
1inos, chapadas, inselbergs e chãs na costa, depressão pré-litorânea. Situada atrás da Superfi'cie dos tabuleiros,a
depressão pré-litorânea  é também designada por outros pesquisadores de chãs Pemambucanas e denomina-
da por Mabesoone e Neuman de planalto rebaixado litorâneo, apresentando-se na foma de morros com cotas
menores que 200m  (entre  80 e  120m) e de fomas  convexas recobertas  pelo manto de intemperismo  de
material areno-argiloso de cor avemelhada. São compostos pelo embasamento cristalino, pelos sedimentos
da Forinação lpojuca e Calcáreos da Formação Estiva.

A superfi'cie dos tabuleiros com uma área plana, suavemente ondulada e ligeiramente inclinada em
direção ao mar, está associada litologicamente aos sedimentos das Formações Beberibe e Barreiras (Plio-
Pleistocênico).Seus limites com a baixada litorânea são nítidos e dados pelas falésias mortas .Atingem 10 a
30m no litoral paraibano e no interior passam gradativamente para o modelado cristalino, fomando a super-
fi'cie das Chãs, chegando a 150m.Geralmente é limitada a leste pela baixada litorânea ou áreas baixas.

Pôde-se observar as seguintes ocorrências de depósitos quatemários ao longo da costa no trajeto entre
Recife  e  João  Pessoa:  terraços  marinhos  pleistocênicos,  terraços  marinhos  holocênicos,  leques  aluviais

pleistocênicos ,depósitos de mangues e depósitos aluviais.Estes depósitos, que ocorrem em áreas sujeitas as
marés, são típicos de ambientes estuarinos com sedimentação flúvio-marinha.

Os depósitos de mangue são próprios de estuários afogados, portanto associados as fases de transgres-
são marinha.

Os sedimentos depositados nesses ambientes são constitui'dos de materiais silticos-argilosos com gran-
de quantidade de matéria orgânica,  que é evidenciada pela coloração escura dos  mesmos.Apesar da sua
importância para o meio ambiente, os mangues vem sofrendo agressões seqüentes tais como poluição da
água e do solo pelos resi'duos industriais e domésticos até  desmatamento para desordenada ocupação huma-
na como ocorre na Região Metropolitana do Recife.

` Graduando em geologia, Departamento de Geologia, Universidade Federal de Pemambuco
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CICLICIDADE NAS UNIDADES CARBONÁTICAS LACUSTRES APTIANAS-ALBIANAS DA
FASE PÓS-RIFTE DA BACIA DO ARARIPE.

Ricardo de Mel,o Pereira] , Dc[niel Henrique Líberal de Moura] ,
Lúcia Maria Mafra Valença] , Virgínio Henrique Neumcmn] , Agnelo Leite da Silva] .

A fase pós-rifte da bacia do Araripe está constituída pelas formações Rio da Batateira, Crato, Ipubi,
Romualdo, Arajara e Exu. As unidades carbonáticas lacustres Aptianas-Albianas, compõem a denominada
formação Crato. Esta formação aflora na borda setentrional da Chapada do Araripe e se expande por baixo de
toda a chapada. Este trabalho apresenta os resultados dos estudos sobre a ciclicidade dos corpos carbonáticos

que afloram na Mina Caldas, pedreira que pertence à indústria de cimento IBACIP, munici'pio de Barbalha e
nas pedreiras "do André", munici'pio de Santana do Cariri. Foram identificadas seis unidades carbonáticas,
denominadas infomalmente de Cl a C6, e estão posicionadas umas sobre as outras, da base (C1) para o topo
(C6) no sistema lacustre. Estas unidades estão interdigitadas com os sedimentos terri'genos da Formação Rio
da Batateria. As unidades estudadas C 1, (Mina Caldas) e C6, (Pedreira do André) apresentam uma laminação,
o que indica que o tamanho ou tipo de material carbonático variou com o tempo. Esta altemância pode ter
sido por variações nos tipos e freqüência dos organismos sésseis unidos aos sedimentos ou por flutuações no
nível de energia da água. Dois tipos de laminação foram observados nas unidades carbonáticas: a) Ritmitos,
onde são observadas altemância ci'clica entre argila e carbonatos e b) Laminitos, nos quais é observada a
altemância entre 1âminas de carbonatos de cores creme, marrom ou cinza. Os ritmitos argila-carbonato ocor-
rem sempre na base das unidades carbonáticas, com espessura média do pacote de 50cm e representam um
ambiente calmo, mais ainda com uma influência de sedimentos tem'genos (argila). Os laminitos se localizam
sempre na parte superior das unidades carbonáticas, sendo os pacotes mais espessos (5 a 20m de espessura).
Na Mina Caldas (C3) e Pedreira de André (C6), as laminações apresentam espessura em tomo de O,5mm.
Esses carbonatos aparecem desde a fase da água mais doce até a fase da água mais salgada no lago e se
originaram  de  duas  maneiras:  a)  por precipitação  inorgânica,  responsável  pela formação  dos  minerais
carbonaticos inorgânicos primários e pela acumulação de conchas e/ou fragmentos de organismos. A partir
de dados estima-se que o sistema lacustre teria se depositado em  1,5m.a., e uma unidade carbonática em
350.000 anos, a deposição de cada laminação (0,5mm) corresponderia a aproximadamente 35.000 anos.

J  Universi,dade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia e Geociências, Departamento de Geologia, Laboratório de

Geologia Sedimentar (IAGESE). Rua Acadêmico Hélio Ramos, s/n. Canpus Uníversítárío. 50740-530, Recife-PE.
E-Mails:  ricardompereira@hotmail.com, daniel,Jú  in@hotmail.com` neumann@ ufiJe.br` lmmv@iift2_gJ2r, agnelo@ ufbe.br
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FOSSEIS DE VEGETAIS DA FORMAÇÃO PEDRA DE FOGO:
ASPECTOS TAXONÔMICOS, MINERALOGIA E COMPOSIÇÃO QUÍMICA.

]  Rosiney Araújo Martins; 2 Marcoiúes ljma da Costa; 3 Marl,ene Siha de Moraes

Vegetais  fossilizados  são  encontrados  em todas  as  partes  do  mundo,  em fomações  geológicas  do
Paleozóico ao Terciário. Este trabalho apresenta resultados de análises de 17 amostras totais e de 17 frações,
retiradas de porções selecionadas, e visa entender a origem e o desenvolvimento do processo de fossilização.

Os estudos morfo-anatômicos, com base na identificação do tipo de sistema vascular (estelo) preserva-
do, revelaram a presença de 9 caules, 4 raízes e 2 peci'olos. Dois exemplares não exibiram elementos anatômicos
suficientes para identificação segura. 0 sistema vascular dos caules consiste de massas de feixes vasculares
(xilema), limitados por uma parede de parênquima de reforço, imersos numa matriz de parênquima funda-
mental. Esta configuração é rodeada por raízes adventícias extemas, caracterizando os gêneros Psczro77z.#s' e
rz.GÍc7cz,  pertencentes  à  família  Pscz7io7cz.czcccz¬.  Detalhes  do  estelo  pemitiram  a  identificação  das  espécies
Pscz7io7tz.#§ brtzst./z.é?#sg.s e  rz.cíé7cz s'z.7zgL4Jcz7.z.s. As raízes exibiram estelo do tipo protostelo e o peci'olo mostrou

incipiente estruturação em forma de anéis concêntricos. Apenas 1 exemplar representou a fami'lia rczLrczceczé7,

pela presença de esclereídeos e traquei'deos.
Estudos de 34 lâminas delgadas, demonstraram presença do quartzo cristalino granular e prismático e

quartzo microcristalino, na foma de calcedônia fibrorradiada e em franjas. Na DRX, o padrão do quartzo
predomina junto a reflexões principais de calcita e hematita. A cristalinidade do quartzo é média a baixa,
com  valores  próximos  a  5,0  (Murata  &  Noman,  1976).  Ao  infravermelho  registraram  fortes  bandas
diagnósticas do quartzo (1166,1082, 798,800, 694, 511 e 462 cm-[) e bandas de matéria orgânica (3000 cm-
[). As bandas  1103,1035,1011  e 915 cm-] e o doz{Z7JGf 3700 e 3622 cm-], registraram presença de caulinita

desordenada. Imagens de hffiv revelam duas fases distintas: uma rica em microcavidades e outra maciça,
dependendo do tipo de tecido representativo.

Análises por microssonda eletrônica  mostram composição de silica praticamente pura (99,73 % Si02)
a  valores  de   76,37  %  Si02.  Os  valores  mais  elevados  das  principais  impurezas  foram:  A1203=5,95  %;
Fe203=2,45 %; Cao=0,22 %; Na20=0,19 % e Ti02=1,52 % e são coincidentes com amostras onde aparecem
a caulinita e a hematita com mais freqüência.

Os vegetais identificados caracterizam uma flora Permiana, ti'pica de pântano, onde mudanças ambientais,

que tomaram o pH mais alcalino, promoveram a morte da floresta. A pemineralização da silica nos tecidos
das plantas, permitiu a preservação de detalhes histológicos minuciosos. A presença de matéria orgânica,
relacionada a metil e metileno, confirmaram ainda a origem do processo como de infiltração e impregnação
(Stein,1982), desenvolvido a temperaturas relativamente baixas, inferiores a 200° C (Landmesser,1994).

' Centro Federal de Educação Tecnológica do RN; 2 Centro de Geociências da UFPA; 3 Centro de Ciências da Saúde da UFPA
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CARACTERIZAÇAO TEXTURAL DAS PRAIAS FLUVIOESTUARINAS
DA ILHA DE MOSQUEIRO (BELÉM/PA)

1  Samara A. Esclriquel*, Marcelo W. M. Abreul*, Andréa P. Vic[nal*,
Ismaily 8. Delfiiw]*, Aderson M. S. Gregóriol *, Marcelo A. M. Alves2* e Susane R. Souza3*.

A llha de Mosqueiro é uma ilha fluvioestuarina caracterizada por uma orla marcada por sucessivos

pontões e enseadas arenosas. Possui uma área de 220,85 Km2 e localiza-se na baía do Marajó, fazendo parte
do comple.xo estuarino do rio Amazonas. A ilha integra a região metropolitana de Belém e é muito freqüen-
tada nos meses de veraneio (Junho-Agosto). Obedece ao regime de mesomaré semidiuma, com amplitudes
de até 3,6 m e ondas de baixa energia. 0 clima é quente e úmido, com uma precipitação média anual de até
3200 mm, apresentando uma estação seca de Junho a Novembro. A umidade relativa do ar nunca é inferior
a 80 %, e a temperatura média anual é de 26° C. 0 presente trabalho visa à caracterização textural de cinco

praias (Farol, Chapéu Virado, Ariramba, São Francisco e Marahú) da llha do Mosqueiro. Foram levantados
5  perfis perpendiculares à 1inha de costa e coletadas 66  amostras nos diferentes subambientes praiais.  0
trabalho de campo foi realizado no dia 11 de Junho de 2003, antecedendo a maré de sizi'gia. Os resultados das
aná1ises revelaram que os sedimentos são quartzosos, com predominância da classe granulométrica areia
média. Possuem distribuição unimodal e são moderadamente selecionados. (com exceção da praia do Cha-

péu Virado, que é pobremente selecionada). A assimetria é negativa (exceto a praia do Marahú, aproximada-
mente simétrica) e a curtose leptocúrtica (sendo a praia do Farol mesocúrtica). A predominância da fração
média é devida a alta declividade das praias, também relacionado com o fato da energia diária de ondas ser

predorinantemente muito baixa, a ponto de não remover as parti'culas mais grossas. A declividade muito
alta impede o aparecimento de ondas mais largas e planas, que normalmente são responsáveis pela distribui-

ção de sedimentos mais finos. A assimetria negativa indica ambientes que sofrem remoção seletiva conti'nua
de  seus  sedimentos.  0 pen'odo da coleta pode ser uma justificativa para este fato,  visto que, no pen'odo
chuvoso, o estuário toma-se mais competente e o regime de ondas, bem como as correntes de marés, são
mais intensos e mais atuantes.  Pode-se inferir também que a predominância da granulometria média facilita
a remoção destes sedimentos. Os valores de curtose indicam qiie as praias de Mosqueiro são áreas transicionais,
com progressivo decréscimo de energia em relação ao local de origem dos  seus sedimentos. De maneira

geral, a caracterização textural das praias da llha de Mosqueiro pôde ser obtida. No entanto, conclui-se que
estas estão sujeitas a variações sazonais, visto que estas variações são marcantes e muito intensas na região
de influência do rio Amazonas. Portanto, numa outra época, as caracten'sticas aqui abordadas provavelmente
estarão diferentes, por conta da alta complexidade do estuário Amazônico.

/  Estudante de Graduação em Oceanografia da Universidade Federal do Pará. eschrique@ bol.com.br
2 MSc. em Geologia pela UFPA.
3 MSc. em Oceanografia Físíca, Quíirica e Geológca pela FURG.
* GEMC -Grupo de Estudos Mariititos e Costeiros. Uiriversidade Federal do Pará -UFPA, Rua Augusto Corrêa, n° 01, CEP:

66075-110.  Belém-PA..

XX SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO NORDESTE  -  FORTALEZA/CE 107



BARREIRAS E ILHAS-BARREIRAS NO LITORAL D0 ESTADO DO  CEARA

Vanda Claudino-Sales  & Jean-Pierre Peul,vast

As barreiras e ilhas-barreiras representam extensões de areia emersas que se alongam paralelamente à
faixa de praia na foma de depósitos litorâneos subaéreos, da qual se acham separadas por ambientes aquáti-
cos ou anfibios tais como lagunas, canais de maré, braços de mar e segmentos fluviais abandonados. Ainda

que representando fomas relativamente freqüentes na zona litorânea do Estado do Ceará, as barreiras @arriers,
barriêres), ilhas-barreiras (barrier-islands, Iles-barriêres,) e flechas litorâneas (spits, flêches littorales) não
foram até o momento objeto de nenhum estudo específico geral, nem mesmo de identificação morfológica. .A
evolução de barreiras  no Estado do  Ceará resulta da dinâmica litorânea atualmente instalada na região -  tal
dinâmica é caracterizada pela existência de clima sub-úmido com tendência à semi-aridez (pluviometria
média anual entre 800 e 1500 mm), sendo o regime eólico controlado pelos ali'sios de SE e NE (velocidades
médias de 5,5 m/s). As ondas têm altura média significativa de 1,1 m e freqüência de 5s (Maia,1998). As
marés são do tipo semi-diuma, com amplitude máxima média da ordem de 3,Om (DHN). As correntes longi-
tudinais (deriva litorânea) deslocam-se do quadrante E em direção a oeste de forma incessante. Submetidas
à tal dinâmica,  verifica-se que as barreiras evoluem sobretudo em função da energia das ondas,  sendo o
controle de marés e fluxos fluviais exercido apenas ou sobretudo nas  desembocaduras dos rios. Estando

presentes nos si`tios onde há elevada disponibilidade elevada de areias, as quais são  aportadas particulamen-
te pelas coiTentes litorâneas longitudinais, elas apresentam extensões em geral superiores a 1 km e largura da
ordem de algumas centenas de metros, chegando a ocupar, de foma descontínua, cerca de 14% dos 577 km
de extensão da área litorânea cearense. 0 estudo aqui apresentado, de caráter geomorfológico e pioneiro,

permite classificar esses depósitos como « barreiras de pequenas dimensões » (smczJJ ZJczrrz.ers), majoritaria-
mente representadas pelos tipos (1) fomadas pela energia de ondas e (2) fomadas pela energia de ondas e
correntes litorâneas. No entomo das desembocaduras fluviais, no entanto, elas se apresentam (3) condiciona-
das também pelos fluxos fluviais e correntes de marés. Os principais exemplos de barreiras e ilhas-barreiras
estão em lcapui', Pirangi, Iguape, Itarema e Bitupitá. As barreiras definidas como flechas litorâneas evoluem
no contato  com desembocaduras fluviais,  onde fomam com freqüência depósitos  do tipo  `dupla fechas
fluviais (e.g. Dingler e Clifton,1994). Elas ocorrem também a sotamar das  pontas litorâneas, com  exemplos
nas praias de  Amontada, no Pecém e em Jericoacoara.

Palavras-chave: barreiras, flechas litorâneas, ilhas-barreira

!J Departamenío de Geografin, Fortaleza-Ce  e-mail: vcs@uf;c.lw
'-  UFR  Géographie-Université París-Sorbonne e Orsc[yTerre, Uni,verstié  Pari,s-Sud, Paris, França.e-moil :

Deulvast@peol.ui)-sud.f.r

108 GEOLOGIA SEDlmNTAR E MARINHA



PROPOSTA DE CORRELAÇÃO ESTRATIGRÁFICA: APLICAÇÃO DA
ESTRATIGRAFIA DE SEQ"NCIAS EM DEPÓSITOS FLÚVIO-EÓLICOS DA

FORMAÇÃO SERGI, BACIA DO RECÔNCAVO- BAHIA

Valterlene de Olíveira]  & Antonio Jorge Campos Magalhães2

A área de trabalho está inserida no contexto da Bacia do Recôncavo mais precisamente na sua borda
oeste, entre os paralelos 12°00',13°30'  S e meridianos 38°00', 39°00' W , no Estado da Bahia.

Utilizando-se de testemunhos dos poços 7-AR-155-BA e 7-AR-158-BA e as descrições dos testemu-
nhos dos poços 7-BA-196-BA, 7-BA-198-BA, 7-AG-212-BA referentes à seção testemunhada na Formação
Sergi e dos afloramentos no Km 149 da BR 101 foi possível a construção de cinco perfis de empilhamento
estratigráfico, e através da analise dos mesmos foram identificadas 3 superfícies discordantes (S 1, S2, S3) e
duas possíveis Superfi'cies de lnundação Máxima, correlacionáveis em toda a área (Oliveira & Magalhães ,
2002)3.

Com a identificação  das  superfícies  S1,  S2 e S3  foi  possi'vel  dividir a fomação  em 4  Seqüências
Deposicionais, denominadas de Seqüência 1, 2, 3 e 4 (01iveira & Magalhães , 2002).

A Seqüência  1,  ou  de Base é caracterizada por arenitos  variando  de  médios  a finos  com  rz.ppJé?s
transladantes dando um aspecto de laminação plano paralela, e algumas intercalações de lamitos vemelhos,
ti'picos do sistéma eólico. Nesta Seqüência, nas seções dos poços de Buracica e água Grande, identificou-se
uma camada de folhelho de coloração verde, que pode ser interpretada como uma Superfi'cie de lnundação
Máxima, mas  que não ocorreu nos poços de Araçás. 0 topo da Seqüência está evidenciado por pacotes de
paleossolos com espessura média de 2m. Arenitos fluviais são pouco representativos.

A Seqüências 2 possui arenitos com granulometria basicamente média, mas com bases conglomeráticas,
o que ocasiona truncamentos erosionais  no topo dos intervalos subjacentes. Ocorrência de diversos interva-
los com um perfil granodecrescente ascendente, ti'picos do sistema fluvial. Intercalações de lamitos são cada
vez mais raras e as superfícies de exposição subaérea como paleossolos e concreções calcíticas são comuns
na base da seqüência. A presença de uma camada de folhelho físsil de coloração verde escura foi interpretada
como uma Suéerfi'cie de lnundação Máxima (SIM).

A Seqüência 3 é marcada pela passagem abrupta para arenitos muito grossos a conglomeráticos. À
medida que se aproxima do topo da Seqüência há uma diminuição da granulometria e começa a aparecer
lamitos cinza esverdeados, paleossolos e concreções calcíticas. Seu topo é bem marcado pela presença de

paleossolos com uma espessura de aproximadamente 4m.
A Seqüência 4 ou de Topo apresenta depósitos eólicos sobrepostos a uma camada de folhelho físsil de

coloração verde escura, com espessura de aproximadamente 4m, interpretada como uma SIM.
Essa divisão em Seqüências Deposicionais indica que a deposição da Fomação Sergi não se processou

através de um continuo deposicional progradante ao longo de sua evolução, e sim  de foma interrompida por
eventos discordantes .

Í  Mestrado na área de Geologia e Geoftsica Marii.lm pela Universidade Federal Fluminense -E-mail: vdo@ igeo.uff.br)
2Msc. pela Uníversidade Federal de Ouro Preto e Geólogo da Petrobrás
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FEIÇÕES GEOMORFOLÓGICAS E ESTRUTURAS SEDIMENTARES NA FOZ SUL D0
CANAL DE SANTA CRUZ E RIO JAGUARIBE, ITAMARACÁ - PE.

Virgírio Henrique Neu]na]m] , Valdir Vaz Manso2 , Lúcia Maria Mafra Valença,J ,
José A]tiôiúo Barbosa]  e Agnelo Letie da Silva]

A ilha de ltamaracá localiza-se a 50km Norte  do Recife e apresenta coordenadas  7° 41'36"S  e 7°
48'54"S, e 34° 49'20"W e 34° 53' 18"W. Compõe uma área de 65 km2, e está inserida na Bacia Sedimentar
Paraiba. A ilha compreende uma cobertura sedimentar sobre embasamento cristalino. 0 embasamento em
ltamaracá corresponde a baixo estrutural em foma de graben. 0 preenchimento sedimentar da Bacia Parail)a
na região da ilha de ltamaracá é constitui'do pelo arenito ltamaracá, na base, e recoberto pelos arenito Beberibe
(Cretáceo), calcários Gramame (final do Cretáceo - Maastrichtiano) e Maria Farinha (ini'cio do Terciário -
Daniano),  capeados  pelos  sedimentos  Pliocênicos-Pleistocênicos  da  Formação  Barreiras,  depósitos

quatemários fluviais e de mangue. A ilha se separou do continente por falhas geológicas localizadas no canal
de  Santa  Cruz,  que  se  comunica  com  o  mar  pelas  barras  de  Catuama  (Norte)  e  Orange  (Sul).
Geomorfologicamente, a ilha de ltamaracá é dividida em: a) Superfi'cies dos Tabuleiros, b) Colinas arredon-
dadas, c)Rampas de colúvio e d) Plani'cie Costeira. A superfi'cie dos Tabuleiros apresentam uma foma tabu-
lar com relevo plano a suavemente ondulado. Considera-se dos Tabuleiros, quando é formada por rochas
sedimentares Q=omação Barreiras). As colinas arredondadas ocorrem nas laterais dos vales fluviais, ou sej a
nas partes teminais dos tabuleiros, quando da proximidade com os vales. A Plani'cie Costeira é constitui'da

por Terraços marinhos pleistocênicos e holocênicos, depósitos fluviais e de mangues. Duas áreas na ilha,
apresentam feições geomorfológicas que se ressaltam: a foz do rio Jaguaribe, e a foz sul do canal de Santa
Cruz. No Rio Jaguaribe observam-se as barras longitudinais fomadas na sua desembocadura e laterais nas
bordas dos meandros. Observa-se na margem esquerda, marcas onduladas de médio porte (megaripples) com
pequenas marcas onduladas nas suas partes superiores. Na desembocadura sul do canal de Santa Cruz, obser-
va-se a "Coroa do Avião". Trata-se de uma restinga de ilha, fomada a pouco mais de 50 anos, entre a foz sul
do Canal de Santa Cruz e o mar aberto. A origem da restinga está relacionada ao transporte litorâneo como
fator mais importante. Os sedimentos trazidos pela deriva litorânea encontram uma barreira hidráulica for-
mada pelas correntes de fluxo e refluxo que entram e saem da Barra de Orange. Deste modo os sedimentos
provenientes do transporte longitudinal à praia ficaram retidos. A Coroa do Avião apresenta-se alongada na
direção E-W, e na sua porção mais para E, apresenta também megaripples com pequenas marcas onduladas,
semelhantes às observadas na lateral do rio Jaguaribe.

J  LAGESE, DGEO,  UFPE, e-iimils:  neumann@ufi)e.br , lmmv@ufpe.l)r , barboaiti@lwtmai,l.com agnelo@ufi)e.br
2  LGGM,  DEMINAS,  UFPE, e-iimil: vazmanso@uol.com.br
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CARACTERlzAÇÃo DA GEOMETRIA DE DEpóslTos sEDlmNTARES DA FORMAÇÃo
AÇU NA BORDA SUDOESTE DA BACIA POTIGUAR, NE DO BRASIL.

Yoe ALlain Reyes Pérez] , Francisco Pinheiro Lima Filho2, I.eonardo Menezes3 ,
Jorge Luis Porsant4, Ciro Jorge Appí5 , Verôiúca Danlas dÁ3 ALraújo6,

Amderson de Medeiros Souza6.

No presente trabalho foi analisado o potencial de uso de algumas técnicas com o objetivo de identificar
geometrias deposicionais e subsidiar os estudos de reconstrução paleogeográfica da borda sudoeste da Bacia
Potiguar. Para tanto, foram identificadas duas áreas e selecionados alguns afloramentos para estudos integra-
dos de geologia e geofi`sica. As principais técnicas utilizadas foram: aná1ises de fácies, sensoriamento remo-
to, perfis geofi'sicos com GPR e levantamentos de perfis de raios gama em afloramentos. Esta abordagem
metodológica se mostrou eficiente no que tange ao uso do método de análise de fácies para identificação de
geometrias 2D.  Os perfis de raios gama também apresentaram uma boa resposta, justificando seu uso na
identificação de geometria lD e 2D. Entretanto, o GPR não mostrou suficiente contraste para a identificação
de refletores de interesse geológico nos afloramentos Apodi e Olho d' Água da Bica.

J DOLLÍorando pelo PPGG, Bolsista CAPES, UFRN, Caixa Postal  1669, Nctial/RN, e-mail:   yoealain@yahoo.com
2  PPGG, Dep. Geología, UFRN, Caixa Postal 1669, Naíal/RN  , e-mail: pinheiro@geologia..ufrn.br
3  Mestrando pelo PPGG, Bolsista ANP, UFRN, Caixa Postal 1669, Natal/RN, e-mail:  leonardo@geologia.ufrn.br
4   IAG-USP, Rua do Mc[Íão,  1226, Sào Paulo/SP, e-mail:  porsairi@iag.usp.br
5 PETROBRAS/CENPES, C.Univ, Quadra7, Ilha do Fundão, Ri,o de Janeiro/RJ. e-mail:  appi@cenpes.petrobras.com.br
6  Curso Geologia, Bolsista ANP, UFRN, Caixa Postal 1669, Natal/RN
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SESSÃO TEMÁTICA - 5

GEOLOGIA APLICADA, ECONÔMICA,
GEOFÍSCA E HIDROGEOLOGIA





MÉTODOS DE PROSPECÇÃO E USO DAS ROCHAS ORNAMENTAIS DA REGIAO DE
IBICARAÍ, SUL DO ESTADO DA BAHIA: ESTUDO DE CASO

] Aglaía Trindade BRANDÃO & ] Ângela Beatríz MENEZES LEAL

0 Estado da Bahia possui potencial elevado no que diz respeito às rochas para omamentação, pois é
caracterizado por variadas rochas cristalinas com diferentes idades, mineralogia e grau de defomação. 0 uso
integrado do conhecimento geológico, com as ferramentas da geoqui'mica, geofi'sica, sensoriamento remoto
e geoprocessamento (Sistema de lnformações Geográficas -SIG), facilita a prospecção e a exploração adequada
dessas rochas.  0 estudo conjunto do uso do geoprocessamento,  dos dados  da geoqui'mica de rocha total
(Na20, Cao, Si02, Ti20 e álcalis), dados gamaespectométricos (U, Th, K e Contagem Total -CT) e de GPR
(Ground Penetring Radar) com dados da geologia e sensoriamento remoto, pemite selecionar áreas alvo
para  rocha  ornamental.  0  conhecimento  da  percentagem  mineralógica,  mineraloquímica,  grau  de
microfraturamento, inclusões e relação de contato entre os cristais, pemitem direcionar o uso das rochas
omamentais tanto para o consumidor em geral, quanto para as empresas exploradoras. A região de lbicaraí,
situada  ao  sul  do  estado  da Bahia,  apresenta  uma  geologia  com  rochas  que  variam  do  Arqueano  ao
Neoproterozóico, em um provável ambiente compressional, com vergência para E. Possui ainda intrusões
alcalinas  cujas  datações  geocronológicas  utilizando  os  métodos  Rb/Sr e  K/Ar  apontam  uma  idade  de
aproximadamente  680ma,  indicando  ser um tipo  de  magmatismo  de fusão  crustal.  Essas  caracten'sticas

geológicas fazem com que esta região seja alvo de diversos estudos, e seja potencialmente rica em rochas
para omamentação, prova disto é a existência de diversas pedreiras de rocha alcalina sieni'tica, comercialmente
conhecida como Blue Bahia. Com dados da geoquímica de rocha total e gamaespectométricos cedidos pela
CPRM,  processados  no  so;ft4;cz7ie ErA4czpp¬r6.O interpolados  com mínima curvatura,  comparados  com a

geologia e geomorfologia da área  (através  do  soift4;cz# Arcvz.cw3.2),  pôde-se constatar que:  a)  os  dados
geoqui'micos não demonstraram uma boa representatividade, provavelmente devido a não uniforiridade da
distribuição  dos  pontos  de  amostragem,  gerando  falsas  anomalias,  uma vez  que  os  dados  obtidos  eram

provenientes de um outro objeto de estudo; b) os dados geofísicos apresentarem uma boa relação com a
geologia e geomorfologia da área, e quando cruzados com a rede de drenagem da região, pede-se observar
uma ni'tida relação com a migração dos radionucli'deos, especialmente o U que é bastante solúvel, podendo
deste modo, classificar as rochas que possuem ou não condições de exploração para omamentação, de acordo
com o seu grau de intemperismo e erosão. Ao cruzar as anomalias positivas e negativas com a imagem de
satélite da área, observou-se novos corpos intrusivos, especialmente ni'tidos quando comparados com dados

gamaespectométricos de CT e K, devido a alcalinidade, podendo inclusive, delimitar melhor os contatos
geológicos. Com estas constatações, pode-se separar duas áreas alvo, através das quais, foram analisadas 10
lâminas petrográficas cedidas pela CPRM. Com os estudos mineralógicos, do grau de microfraturamento e
estimativas  da percentagem modal  destas  lâminas,  foi  utilizado  o diagrama Streickeinsen  para indicar o
melhor uso e aplicação destas rochas, classificando-as para revestimentos extemo, intemo (laterais ou pisos),
ambientes secos ou úmidos.

]  Instituto de G eociências/Universídade Federal da Baíria/a.g`+aiíi bra.nda.o@v ahoo.com.bi
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UTILIZAÇÃO DE VERMICULITA DA MINA DE QUEIMADA NOVA - PAULISTANA-
-PI, COMO ABSORVENTES DE ÓLEO E DERIVADOS.

]Ana Carolina S. Barcellos, ] Marcel,a Marques Pellizzon, 2Afionso Rodrigues de Almeida

Recentemente, tem-se observado o aumento do interesse na aplicação da vermiculita na remoção de

poluentes orgânicos da água. A vemiculita é um mineral-argila, especificamente um silicato hidratado de
alumínio e magnésio que apresenta uma significativa capacidade de se expandir quando submetida a altas
temperaturas, aumentando seu volume quando a água contida é evaporada, tomando-se assim um excelente
absorvente qui'mico. Para testar a capacidade de limpeza de água salgada contaminada por  óleo diesel e
gasolina foram utilizadas vermiculitas expandidas região de Paulistana, Estado do Piauí, mais especificamente
da Mina de Vermiculita de Queimada Nova, de propriedade da Eucatex Qui'mica e Mineral Ltda. Visando
compreender o quadro geológico da área, foi realizado o mapeamento geológico básico, em escala de  1  :
10.000, e mapeamento de detalhe, em escala de 1  :  1.000, das cavas das quais são retiradas as vermiculitas.

Os trabalhos de campo mostraram que a Mina de Vermiculita de Queimada Nova é constitui'da por
piroxênio-glimeritos compostas primariamente por flogopita e piroxênio, mineralizadas em quatro diferentes
tipos de minério: Vermiculita -Actinolita Xisto, Actinolita -Vemiculita  Xisto, Diopsídio  -Biotita  Xisto
e Flogopita   Xisto.  As  mineralizações  ocorrem disseminadas  em bolsões,  veios  e venulações  dispostos
segundo  a direção NE,  a mesma do  fre77cZ regional.  Os  corpos  metabásicos  que constituem a jazida  são
alóctones e estão dispostos em meio a uma seqüência turbidítica representada por xistos granadíferos de
domi'nio  marinho  profundo.  Admite-se  que  estas  rochas  metaultramáficas  teriam  sido  adicionados
tectonicamente  aos` sedimentos  marinho-profundos  durante um evento  tectônico  colisional  (estágio  de
subducção) caracterizando a região como um prisma acrescionário. A vemiculita é originada através do
processo de alteração superficial de flogopitas.

0  procedimento  experimental  utilizado  nos  testes  de  absorção  baseou-se  na  simulação  de  um
derramamento de óleo diesel ou gasolina em uma reservatório de água salgada. Par medir avaliar a capacidade
de absorção foram utilizadas vermiculitas dilatadas em temperaturas variáveis desde 500o C até 900oC por
espaços de tempo que variaram entre 5 segundos e 30 minutos. Os resultados dos testes de absorção mostraram

que as vermiculitas podem ser divididas em dois grupos de eficiência: no primeiro grupo estão as amostras
que mostraram total eficiência, com limpeza mecânica total, não deixando na água resi'duos de gasolina ou
diesel, sendo estas representadas pelas amostras expandidas durante o tempo de cinco segundos; e o segundo
grupo, onde as amostras foram ineficientes, representado pelas amostras submetidas a expansão durante o
tempo de 30 minutos. Verificou-se que o comportamento das amostras foi o mesmo independente do composto
orgânico a ser absorvido, no caso da gasolina e do óleo diesel. Neste ensaio pode ser verificado que tanto o
diesel quanto a gasolina absorvidos pela vermiculita podem ser em grande parte, recuperados por gravidade.

]  Graduanda em Geologia, Bolsista ANP/UFC;
2 GEG -Grupo de Estudos e}n Geodi,nâmíca da UFC, Departamento de Geologia/UFC almeida@zLfic.br
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QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA REGIÃO CIRCUNVIZINHA AO ATERRO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) DO JANGURUSSU, FORTALEZA - CEARÁ

tAna Katiúscia Pastana de Souza; 2Itabaraci Nazareno Cavalcante & 3José Antonio Beltrão Sabadia

0 presente trabalho foi realizado no Município de Fortaleza/CE, especificamente na sua porção centro-
sul, no aterro de resíduos sólidos urbanos do Jangurussu, 1ocalizados às margens do Rio Cocó. Este aterro
acumulou durante mais de vinte anos diversos tipos de resi'duos (domésticos, industriais, hospitalar, etc.),
dispostos sem controle técnico algum gerando, de foma incontrolada, chorume e gases tóxicos inflamáveis
(dentre outros). Objetivando caracterizar qualitativamente as águas subteiTâneas na região circunvizinha ao
aterro do Jangurussu, foram realizados levantamentos bibliográficos, etapas de campo com cadastramento
de poços (tubulares, escavados, etc.), coletas de amostras de água (com a medição de alguns parâmetros em
campo), etapas anali'ticas de laboratório e tratamento de dados. Os íons maiores foram plotados em diagramas
de Piper, de Stiff, Schõeller & Berkaloff, Índice de Langelier e USSL (U77z.fed Sfczfcs SczJz.7iz.OJ LczZ7orczfo7y)
utilizando-se o cá1culo da RAS (razão de adsorção de sódio). Afloram dominantemente na área de trabalho
os sedimentos da Fomação Barreiras e os Depósitos F1úvio-Aluvionares recentes e, localmente, no leito do
Rio  Cocó,  as  litologias  mais  competentes  do  Embasamento  Cristalino.  Desta  maneira  podem  ser
indiridualizados dois sistemas aqüíferos: o primeiro correspondendo ao contexto hidrogeológico sedimentar
do  qual  fazem parte  as  litologias  da Formação Barreiras  e  o  conjunto Flúvio-Aluvionar e,  o  segundo,
compreendendo as litologias fraturadas e capazes de armazenar e ceder águas, concementes ao denominado
domi'nio Cristalino, que ocorre subjacente às coberturas mais recentes em praticamente toda a área. Foram
cadastrados 48 poços, sendo 27 tubulares (PT) e 21 escavados manualmente (PM). Todos os poços manuais
ealgunstubulares(PT-01;PT-03,PT-15ePT-27)captamáguasomentedocontextohidrogeológicosedimentar
Barreiras, com exceção do PM-02, localizado no contexto Flúvio-Aluvionar. Os poços PT-06, PT-08, Pt-07,
PT-19 e PT-23 captam água do meio cristalino e os poços PT-08, PT-13, PT-14 e PT-24 exploram água tanto
do Barreiras quando do domi'nio Cristalino. As águas foram caracterizadas como cloretadas sódicas, com
exceção  das  águas  do  PM-12  e  PM-08,  que  se  apresentam  como  cloretadas  magnesianas.  Avaliando
separadamente as concentrações iônicas dos elementos maiores, há predomi'nio dos íons Cl- e Na+ sobre os
outros íons e um caráter pobre em relação as concentrações de Ca2+ e S042-. As concentrações dos parâmetros
físicos e químicos encontrados acima dos limites impostos pela Portaria n° 1469 de 29 de dezembro de 2000,
do Ministério da Saúde para águas de consumo humano foram: N02-, N03-, Na+, e ferro total.

]  Mestre em Hidrogeología e Consultora Técnica
2 Departameitio de Geologia, Uriversidade Federal do Ceará;
3  Departameitio de Geologia, Universídade Federal do Ceará;   sabadia@ufic.br
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CARACTERIZAÇÃO HIDROQUÍMICA DE PARTE DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM.
REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DO CEARÁ

] Ana l,úcia Maia de Souza; 2José Antonio Beltrão Sabadia & 3Afon.so Rodrigues de Almeida

0 presente trabalho foi realizado no pen'odo de setembro de 2002 a fevereiro de 2003, como o objetivo
primordial de caracterizar a hidroqui'mica das águas, descrever os aspectos geológicos e hidrogeológicos da
região de Camocim, mais especificamente numa área de 54 km2, delimitada pelas coordenadas (UTM): latitude
9.675.000 e 9.684.000 (N) e longitude 290.000 e 296.000a=); incluindo-se ai', a sede do município de Camocim.
No que se refere aos aspectos geológicos a área é constitui`da predominantemente por sedimentos Tércio-

Quatemários, apresentando 4 (quatro) unidades litoestratigráficas básicas: Fo7777ciçõo Ccz#7ocz.m (conglomerado
oligomi'tico  cimentado por matriz  laten'tica,  sílico-femiginosa);  Fo777mçõo Bczr7icz.rtzs  (arenitos  de textura
fina a média, mal selecionados, não estratificados, com intercalações de leitos conglomeráticos constituídos
essencialmente por grãos de quartzo);   Sé'dz.me%fos cóJ!.cos cosZcz.7ios (fomando o cordão de dunas fixas e
móveis e constitui`dos essencialmente por areias quartzosas); "Bé7czcÃ Rock§" (arenitos de praia constitui'dos

por quartzo e feldspatos, cimentados por matriz carbonática). Com relação às águas subterrâneas, estas estão
intimamente ligadas a dois domínios hidrogeológicos:  o czq#z7e7io cosfcz.ro Jz.v# representado pelo sistema
dunas/paledunas, que apresenta elevado grau de vulnerabilidade à poluição e contaminação; principalmente

pelo  avanço  da  cunha  salina;  e  os  sGdz.77t¬nzos  das  Formações  Barreiras  e  Camocim  que  apresentam
vulnerabilidade moderada, devido a fatores tais como: pemeabilidade do aqüífero, profundidade do ni'vel
estático, etc.. As principais obras de captação são as cacimbas rasas, perfuradas pela própria comunidade nas
áreas mais afastadas da sede, encontrando-se, de modo geral, desprovidas de qualquer proteção sanitária. Os
poços tubulares são poucos na área de trabalho, merecendo destaque os poços da área de captação do SAAE
- Serviço Autônomo de água e Esgoto que abastecem a sede do munici'pio, encontram-se perfurados no
aqüífero costeiro representado pelo sistema dunas/paleodunas. A caracterização hidroquímica foi efetuada a

partir de aná1ises fi'sico-químicas de 15 amostras de água coletadas na região, sendo 6 (seis) de poços tubulares
e 9 (nove) de cacimbas. Partindo-se dos dados obtidos foram utilizados os diagramas de Piper e U.S. Salinity
Laboratory e STT) para a classificação quanto ao tipo de água, o uso na irrigação e potabilidade. Os tipos de
água classificados  segundo  o Diagrama de Piper são:  10  (dez)  amostras resultaram em águas cloretadas
sódicas,  2  (duas)  cloretadas  magnesianas,  1  (uma)  cloretada cálcica,  1  (uma)  sulfatada  sódica e  1  (uma)
bicarbonatada magnesiana. Segundo o Diagrama do U.S. Salinity Laboratory, as águas coletadas e analisadas
distribuem-se nas classes C 1-S 1, C2-S 1, C3-S 1 e C3-S2, sendo a predominância de C2-S 1. Segundo o diagrama
de STD, 60% das águas são doces, 40% são salobras.

] Departameitio de Geologia da Universidade Federal do Ceará;
2 Departameitio de Geologia da Universidade Federal do Ceará;  sabadia@Ltf:c.br
3 GEG-Grupo de Estudos em Geodinâmica do Departarnento de Geologia UFC, almeida@L[fc.br
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pRoCESSAnmNTo DIGITAL DE DADoS AEROGEOFlslcos DA BAclA DE IGUATU-CE

]Anderson Rabelo da Costa; 2Dcwid Lopes de Castro

Um estudo dos dados aeromagnéticos e aeroradiométricos foi conduzido na região da bacia de lguatu
(81), NE do Brasil, cujo arcabouço estrutural é fortemente conti-olado por reativações Eo-cretáceas de zonas
de cisalhamento Brasilianas (± 600 Ma). Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo promover o
reconhecimento das assinaturas magnética e radiométricas da região da 81. A base de dados aerogeofísicos
utilizados foi cedida pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais  (CPRM),  na foma de arquivos
digitais. Tais dados foram levantados no âmbito do Projeto lguatu pela Nuclebrás, nos anos de 1976 e 1977.

Com o intuito de realçar as unidades litológicas e estruturais da área, os dados foram submetidos a
seguinte seqüência de filtragens: a) Filtro azimutal empregado para eliminar ruídos de alta freqüência segundo
a  linha  de  vôo;  b)  Filtro  de  redução  ao  pólo  para centralizar  as  anomalias  sobre  suas  fontes;  e  c)  Sinal
Analítico 3-D, que utiliza as derivadas horizontais e verticais do campo magnético para realçar as bordas ou
contatos de feições geológicas e falhas. Os dois últimos filtros são especi'ficos para dados magnéticos.

Os  mapas  de  anomalias  magnéticas  reduzidas  ao  pó1o  e  sinal  analítico  3-D  permitem  uma
compartimentação do relevo magnético em três domi`nios estruturais:  Terrenos Jaguaribeanos (TJ), Faixa
Orós (FO) e Terreno Rio Piranhas (TRP). Os TJ correspondem a uma altemância do relevo magnético em
faixas positivas e negativas, sendo constitui'dos principalmente de gnaisses-migmatitos e f7it77tczs estruturais
com direções NE-SW e N-S . A FO é representada principalmente por um relevo magnético negativo, estando
associado às rochas metassedimentares, metavulcano-vulcanoclásticas e czz!g¬73 gnaisses, que se mostraram
alinhados para NE e N-S. 0 TRP é caracterizado pela marcante presença de um relevo magnético positivo
variando entre 10 e 50 nT, onde predominam ortognaisses diversos, incluindo faixas de metassupracrustais e
denotando um Z7it?7td para NE e E-W. 0 contomo superficial da bacia é bem evidenciado por baixas amplitudes
do  sinal  anali'tico  3-D.  Por outro,  altos  valores  do  sinal  anali'tico  3-D  marcam fortemente  as  zonas  de
cisalhamento brasilianas.

Os mapas de anomalias aeroradiométricas de Contagem Total (CT), Tório (Th), Potássio (K) e Urânio
(U) apresentam feições bastante compati`veis com a geologia da área, fomecendo uma ótima correlação com
as estruturas e unidades geológicas devido à contribuição dos elementos radioativos estar concentrada até
1,0 m de profundidade da superfície do terreno. 0 mapa de anomalias aeroradiométricas CT fomece uma
melhor correlação entre a geologia de superfi'cie e a assinaturas radiométricas da região. Este mapa apresenta
na  porção  SW  um  máximo  local  de  valores  anômalos,  podendo  estar  associado  a  rochas  ácidas  ou
intemediárias, e valores médio a alto nas porções noroeste e sudeste, indicando unidades radiométricas de
valores intemiediários a alto.

J  Curso de Graduação em Geologia (Bolsista PIBIC) -UFC
2 Laboratório de Geofísica de Prospecção e Sensoriamento Remoto - UFC
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0 USO DE IMAGENS DE SATELITE IKONOS 11 PARA LOCALIZAR  ALVOS GEOLÓGICOS
DE INTERESSE ECONÔMICO

] Atctilson Sacramento Araúo;  ] Leíla Karina Modesta dos Santos; 2A]tiônio Fernando Menezes freíre;
(])Fabio Rodamílans Sílva;  ] Luis Fernando C. C. Souza ; ]Rcmgerangel T. C. Costa; 3Irton Villas Leão

0 satélite IKONOS 11 foi lançado no dia 24 de Setembro de 1999, e está operando desde o inicio de

janeiro de 2000. Ele gera imagens coloridas com até 1 m de resolução espacial. A altitude de vôo do satélite
é de 680 km com inclinação de 98,1° sua velocidade é 7 km/s com duração da órbita de 98 minutos.  Sua
capacidade de aquisição de imagem é nas Faixas de 11 km x 100 km, mosaicos de até 12.000 km2 e 20.000
km2 de área imageada numa passagem. Combinando todas essas infomações, é possível uma visualização
do terreno com muita clareza e nitidez, permitindo discriminar objetos de 1 m2 de área, tomando o mapeamento
de detalhe mais rápido e com menor custo, uma vez que  se pode obter previamente os  alvos potenciais,
orientando, com precisão, os trabalhos posteriores de prospecção de campo.

Este trabalho mostra um mapa geológico realizado a partir de imagens tomadas do saté1ite IKONOS 11.
A área em estudo está situada na região de Camaçari-Ba distante de Salvador aproximadamente 50 ]m tendo
com acesso principal a via Parafuso (rodovia Ba 093.) Em toda a área afloram as Formações  São Sebastião
e Marizal, e sedimentos quartenários, que fazem parte da bacia sedimentar do Recôncavo, alvos promissores
para se localizar substâncias minerais, tais como: água subterrânea, argilas cauliníticas e montimoriloni'ticas,
areias quartzosas, etc.

0 trabalho basicamente consistiu em uma primeira etapa, no processamento da imagem num programa
Arcview 8.1, obtendo-se a separação de zonas homologas utilizando as caracten'sticas físicas do terreno, tais
como: cor, textura e tipo de vegetação. Com isso se obteve um mapa preliminar da área,1ocalizando os alvos

potenciais. Na segunda etapa foram feitas as excursões de campo, visitando os alvos potencias, decodificando
as informações geológicas, para ajustar o mapa preliminar, e selecionar os alvos para os trabalhos prospectivos
a ser realizados em uma outra etapa posterior, especi'fica para cada substância selecionada.

0  mapa  geológico  construído  a partir  da  imagem  do  Saté1ite  lkonos  11,  provou  ter   precisão  e
confiabilidade, bem acima daqueles obtidos através de outras metodologias. Com isso, podemos reconhecer
áreas para exploração tanto de areia como argila, pois a área é composta basicamente por esse dois materiais,
bem como  visualizar os  locais  onde realmente há recarga  do  grande  aqüífero regional  denominado  "S.
Sebastião".

Como  sub-produto foi  possível  identificar áreas  de conflitos,  sob o ponto de vista da aplicação da
legislação ambiental e de expansão urbana (Estatuto da Cidade), que com esse tipo de mapeamento, poderão
rapidamente se dispor de um ferramental para orientar os usuários, principalmente dirimir dúvidas junto ao
Ministério Público Federal e Estadual, como instrumento de prova.

]  Estudame de Graduação em geologia/UFBA
2  Estudaitie de Pós-Graduação em geologia sedimeii,tar e costeira/UFBA
3  Professor Adjuitio do lnstitztío de Geociências/UFBA, e Consultor de Ecoiwiiria Míneral e Energia.
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ANALÍSE GRAVIMÉTHCA DO NORTE DA StJBBACIA DE FEITORIAO}ACIA DO ARARIPE).

8. H., Costa] , J. A., Motta2  & P. C.L., Jesuíno2

0 arcabouço estrutural da Bacia do Araripe, implantada sobre a Provi'ncia Borborema, é fomada por
dois   andares superpostos, com diferentes estilos estruturais.   Do ponto de vista gravimétrico, podem ser
destacadas a estrutura de duas  sub-bacias subjacentes denominadas, respectivamente, de Sub-bacia Leste e
Sub-bacia Oeste . Segundo CASTRO & CASTELO BRANCO, o conjunto de bacias, rifte são fomadas por
grabens  e  meio  grabens  rasos  e  assimétricos,  representando  uma  conjugação  de  esforços  tectônicos
distensionais eocretáceos da Trafogenia Vealdeniana.

Este trabalho tem como objetivo obter modelos gravimétricos que auxiliem no entendimento da  estrutura
intema da bacia, visando a otimização da recuperação de hidrocarbonetos em campos maduros  através da
correlação entre o calcário da Fomação Crato (Newmman,  1999)   como seu análogo ( calcário Train') do
campo de Xaréu, na Bacia do Ceará.

A área estudada está situada a norte da Chapada do Araripe, entre as cidades de Nova Olinda e Santana
do Cariri (CE) e compõe-se  efetivamente de alguns perfis em escala de detalhe e semi detalhe.

Estações gravimétricas foram estabelecidas com o gravímetro La Coste & Romberg, ,   auxiliado por
posicionamento com DGPS de precisão  e nivelamento barométrico. Os valores de anomalia Bouguer estão
correlacionados  a Rede Gravimétrica Fundamental Brasileira .  A fómula lntemacional de Gravidade de
1967 foi adotada, considerando ainda o valor de 2,67 g/cm3 para a densidade Bouguer e as densidades, para
uso nos modelos, foram obtidas a partir de 6 amostras.  Como parte   deste trabalho, um perfil de 12km foi
obtido entre as localidades de  Sítio Barreiros e a Mina Pedra Branca (Nova Olinda-CE), com 44 estações
gravimétricas e eqüidistância média de  350m. Calculado o valor  do campo residual com uso de filtragem
polinomial de ordem 2, um  modelo gravimétrico  em  2D foi obtido  por modelagem direta e inversa.

Na análise do modelo depreende-se que a borda da bacia está encaixada no embasamento segundo um
sistema de falhas sub-verticais do tipo meio graben que se desenvolvem para o seu centro. 0 arenito Mauriti,
base da seqüência sedimentar nesta região, encontra-se preenchendo esta estrutura no seu contato com o
embasamento. Sobre este, a seqüência de calcário aomação Crato), gipsita OFormação lpubi) e uma cobertura
sedimentar  composta por folhelhos e arenitos, intercalados por  ni'veis de calcário mergulham suavemente
na direção NE-SW (centro da bacia). Neste local, pequenas falhas ocorrem provavelmente em sub-superfi'cie
onde estão encaixados parcialmente os arenitos da Fomação Mauriti.

] Bolsista Graduação ANP/PRH26 -UFPE
2Dep. Geología, CTG-UFPE,A.w Ac. Héli,o Ramos,S/N 50740-530 Recife-Brasil
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MONTAGEM E TESTE DE UM LAB0RATÓRI0 PARA ESTUDO DE POLARIZAÇÃO
ELÉTRICA INDUZIDA E DA SUA APLICAÇÃO NA CARACTERIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO

Carlos A. DíasJ ,   Dayana N. Silva] ,Themis Carageorgos] , Sara L. Lenharo]

Foi instalado e testado no LENEP/UENF um sistema de medida de resistividade complexa espectral de
materiais geológicos. Este sistema tem capacidade para medir resistividade de qualquer material no espectro
10m Hz a 32 MHz. Devido a problemas relacionados com o rui'do eletromagnético às freqüências mais altas,
não inteiramente resolvidos até agora, o espectro operacional acha-se restringido ao intervalo 10-3 Hz  a 104
Hz. Estão instaladas as rotinas e os procedimentos de preparação de amostras e solução, para trabalhar com
amostras naturais das fomações turbidi'ticas das Bacias de Almada/Sul Bahia e de Campos. Este estudo visa
a fazer uma comparação entre reservatórios turbidi'ticos análogos, através de seus parâmetros petrofísicos
elétricos. As medidas já realizadas com  amostras de arenito da série proveniente de Almada demonstram

que o sistema encontra-se operacional.

]  I.aboratório de Engenlmria e Exploração de Petróleo -LENEP, Universidade Estadual do Norte Fluminense-UENF
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HIDROQUÍMICA DE UM TRECHO D0 RIO AÇU E DOIS DE SEUS AFLUENTES
ATRAVÉS DE DIAGRAMAS COMPOSICIONAIS (COLLINS, PIPER, SCHOELLER E STIFF)

Carlos Ed:umdo Feriumdes de Sowz!a Costd]) , Gerriw]w Mel,o Júrid]) , Izionc Cabrcd Netd]) , João Adcu{Ío de Souz!a Netol2)

Como  conseqüência  do  avanço  tecnológico  e  da  crescente  busca  de  recursos,  cresce  também  a
preocupação dos  seres humanos com o meio ambiente, tomando-o cada vez mais estudado. Diante desta
preocupação foi estabelecida uma área de estudo localizada no município de Alto do Rodrigues-RN, em
virtude desta se tratar de uma área em potencial para ser impactada, devido ao desenvolvimento de atividades
como  fruticultura irrigada,  agropecuária de pequeno  e médio porte,  exploração petroli'fera, bem como  a

proximidade de zonas urbanas. Como parte de um trabalho de diagnóstico e monitoramento químico-ambiental,
foram estabelecidas para água seis estações de amostragem em um trecho do Rio Açu e dez estações em dois
de seus afluentes, ambos localizados na margem direita desse trecho. Estas amostragens foram realizadas em

quatro etapas (outubro/2001,janeiro/2002, agosto/2002 e maio/2003), sendo seus afluentes amostrados apenas
nas duas ultimas etapas, com seis estações em agosto/2002 e dez em maio/2003. Dentre os cerca de  140

parâmetros analisados para cada estação, foram utilizados sete deles (sódio, potássio, cá1cio, magnésio, cloreto,
sulfato e bicarbonato) para a construção de diagramas de Stiff, Collins, Trilinear de Piper e Schoeller, sendo

que em todos os diagramas mencionados, o somatório de sódio mais potássio compôs um único parâmetro.
Estes diagramas serviram de base para a caracterização hidroquímica das águas do rio e dos afluentes, bem
como para a comparação entre ambos, sendo também possi'vel uma avaliação sazonal do comportamento do
rio e dos afluentes. Após confeccionados os diagramas de Stiff para todas as estações em todas as coletas,
observou-se que a água do rio apresentava um comportamento homogêneo entre as seis estações de amostragem
realizadas em uma mesma etapa de amostragem, e que este comportamento repete-se ao longo das demais
etapas, com predomi'nio de sódio + potássio e de bicarbonato. 0 mesmo comportamento não é observado

para a água dos afluentes, onde se observa que entre as seis estações amostradas em agosto/2003 destacam-
se três padrões de comportamento distintos, com predomínio de sódio + potássio entre os cátions e de cloreto
entre os ânions. Para as dez estações amostradas nos afluentes em maio/2003, observa-se uma semelhança
nos padrões mencionados para a amostragem realizada em agosto/2003, com uma repetição de padrões nas
mesmas estações para as duas etapas de amostragem. Com isso, foram confeccionados diagramas para as
médias, onde para cada etapa de amostragem foram calculadas as médias dos parâmetros entre as seis estações,

para  o  caso  do  rio  e,  para os  afluentes,  a  média  das  seis  e  dez  estações  em  agosto/2002  e  maio/2003
respectivamente. Esses diagramas representam o comportamento encontrado para cada estação nas quatro
etapas. Com a confecção dos demais (Piper,Collins e Schoeller), observou-se que estes corroboram com os
diagramas de Stiff. Através do diagrama de Piper, a água do rio está representada em pontos próximos entre
si e no limiar de quatro campos, sendo o sódio e o bicarbonato presentes nos quatros campos. Já os afluentes

plotam próximos entre si, sendo suas águas classificadas como cloretadas cálcico-sódicas, portanto distintas
da composição encontrada para o rio.

(]' Departameitio de Geologia, Campus da UFRN, 59072-970 Natal-RN, cefsc2001 @yahoo.com.br
(.-' Departameitio de Geologia, CTC, UFPE
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA E DO CHORUME NO ATERRO
DE FEIRA DE SANTANA - BAHIA

Crístovaldo Bispo dos SANTOS ] , Sarah Elizabeth Bellini LADEIRA] , Luiz Rogério Bastos LEAL ]

A disposição de resíduos sólidos de origem doméstica e industrial tem causado vários incidentes de
contaminação das águas superficiais e subterrâneas no Brasil, cujos riscos são mais sérios quando os depósitos
estão instalados em áreas hidrogeologicamente vulneráveis. 0 depósito de lixo situado na zona urbana do
munici'pio de Feira de Santana, segunda cidade mais importante política e economicamente do estado da
Bahia, recebeu por vários anos todos os resi'duos urbanos industriais e dos serviços de saúde, gerados pelo
município, sem as técnicas de engenharia adequadas e cuidados com o meio ambiente. Atualmente o depósito

passou por obras de engenharia, transfomando-o num aterro controlado. Entretanto, a deposição do lixo
durante anos neste local,  impactou os recursos  hídricos  da região,  através da geração  de chorume.  Este
estudo tem por objetivo caracterizar o impacto na qualidade das águas subterrâneas na área do aterro municipal
de Feira de Santana, gerado pela disposição dos resi'duos sólidos urbanos. 0 munici'pio de Feira de Santana
situa-se a  120 Km da cidade de Salvadorfl3a, no agreste baiano. 0 aterro encontra-se na porção leste do
município, na zona urbana, recebendo cerca de 500 ton/dia de todos os resi'duos gerados pelo município,
desde  o  ano  de  1991.  A  geologia  da  área é representada pelas  unidades:  Embasamento  Cristalino  estas
rochas predominam na área, compondo o substrato no qual o depósito de lixo foi implantado, e encontram-
se em tomo do aterro fraturado, facilitando a percolação dos liqui'dos; as Coberturas Tércio-Quatemárias
ocorrem na área sob a forma de manchas disfome, são depósitos essencialmente arenosos, localmente areno-
argiloso,  com  ni'veis  cascalhosos  na base.  Esta  unidade repousa  em  discordância  sobre  as  rochas  do
embasamento e são utilizadas como material de cobertura do aterro. Os levantamentos geológicos, geofi'sicos
e hidroquímicos possibilitou a caracterização dos danos causados ao meio ambiente, com a contribuição das
análises fi`sico-químicas e bacteriológicas dos seguintes parâmetros: pH, DBO, DQO, OD, condutividade,
fluoretos, sulfetos, sólidos totais, colifomes, cloreto e outros. A interpretação do mapa geológico-estrutural,
associado ao estudo geofísico realizado através dos perfis eletromagneticos utilizando o VLF (Very Low
Frequency), permitiu a definição das principais direções: direção principal E-W e três sistemas secundários
N-S, N30°E e N20°W dos fraturamentos na área de entomo do aterro, pemitindo a locação e construção de

poços de monitoramento e posteriomente, coleta e amostragem das águas e dos líquidos percolados.  Os
resultados das análises classificaram as águas, em sua maioria como cloretadas-sódicas com baixo teor em
magnésio. 0 chorume, quando comparado a de outros aterros consolidados no Brasil, apresentou altos valores

para cloreto e menores valores para chumbo, mercúrio, cobre, cádmio, cromo, sulfato e nitrato. Conclui-se,
que o aterro municipal foi implantado em área de rochas fraturadas do embasamento cristalino, não recebendo
a impermeabilização de base, de foma a evitar possível contaminação das águas na região. As águas em
tomo do aterro apresentam valores anômalos dos metais e de parâmetros como: DBO (15,5 -212 mgA)) e
cloreto (609-4163 mg/l), indicando comprometimento da área do aterro, pelo chorume percolado ao longo

dos anos em operação.

] Núcleo de Estudos Hidrogeológicos e do Meío Ambiente -Uiriversidade Federal da Ba]ria

e-mail:  bíspo@ uf l)a.br
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PROVÍNCIA URANÍFERA DE LAGOA REAL - GARANTIA DE FORNECIMENTO DE
CONCENTRADO DE URÂNIO (DUA) PARA AS NECESSIDADES BRASILEIRAS

Evandro Carele de Matos] ; José Roberto de Alcâitiara e Silva2; e Luiz Antonio Rubini3

RESUMO
Este trabalho enfoca a Província Uranífera de Lagoa Real, considerando, notadamente, as reservas

geológicas de urânio já definidas (100.000 toneladas de U308) e a respectiva suficiência em fomecer a maté-
ria-prima necessária à fabricação de elemento combusti'vel.

A província, com base em parâmetros  geoeconômicos,  apoiados em três  grandes  vetores  (modelo
geológico/teor, lavra/rota de processo, investimento/finança), foi eleita para atender a demanda brasileira. 0
abastecimento de urânio para as usinas brasileiras está a cargo da lndústrias Nucleares do Brasil - INB  e
baseia-se na produção nacional.

Assim sendo, foi implantado, na Bahia,  a Unidade de Concentrado de Urânio - URAO objetivando,
primeiramente, suprir às necessidades das Usinas Nucleares Angra 1 e Angra 2. Este novo centro tem capa-
cidade para produzir concentrado de urânio (diuranato de amônio -DUA) equivalente até 400 toneladas de
u3o8 por ano.

(Footnotes)
] Geólogo e Gerente de Eng., Geologia e Avaliação de Jazidas-GEGEO.M da lndústrias Nucleares do

Brasil S/A-INB , Unidade de Caetité-BA
2 Geó1ogo e Responsável pela Unidade de Fortaleza/Itataia-CE, GEGEO.M, da lndústrias Nucleares

do Brasil S/A-INB
3 Matemático e Mestre em Ciências e Eng. Nuclear, Gerente de Planejamento Financeiro e Orçamento

da lndústrias Nucleares do Brasil S/A-INB , Unidade de Resende-RJ

] Geólogo e Gerente de Eng., Geologia e Avaliação de Jazidas-GEGEO.M da lndústrias Nucleares do Brasil S/A-INB, Unidade de

Caetíté-BA
2 Geólogo e Responsáwel pela Unidade de Fortaleza/Itataia-CE, GEGEO.M, dn lndústrias Nucleares do Brasil S/A-INB
`3 Matemático e Mestre em Ciências e Eng. Nuclear, Gerente de Planejamento Fi,nancei,ro e Orçamento da lndústrias Nucleares do

Brasi,l S/A-INB, Uiúdade de Resende-RJ
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ESTUDO Coi\mARATivo DA sALiNizAÇÃO DOS AQÜÍFEROS FISSURAIS
DA REGIÃO DE PEDRO AVELINO E PARELHAS-RN.

FABIANE DOMENECH SII;WA*, LUCIANO DOS SANTOS**, SAyoNARA SII;WA***,

JEAN MICHEL LEGRAND****

Quando se analisa a distribuição das salinidades dos aqüíferos fissurais do cristalino do RN observa-se
uma distribuição regional onde as regiões Centro-Norte e Leste do Estado apresentam as maiores médias de
salinidade, enquanto os aqüíferos da região Centro-Sul e Oeste tem salinidade em média bem mais baixas.

Neste trabalho propõe-se comparar a qualidade dos aqüi'feros de duas bacias hidrográficas em uma
região de alta salinidade (Riacho do Feijão-munici'pio de Pedro Avelino) e a outra em uma região de média
salinidade (Riachos Salgadinho e Mulungu-munici'pio de Parelhas).

A Bacia do Riacho do Feijão é alojada em uma região de rochas do embasamento, constituídos essen-
cialmente de ortognaisses e gnaisses bandados. A drenagem é controlada porjogos de fraturas subverticais
de direções preferenciais E-W, NW-SE e NE-SW. Estas fraturas também são os principais responsáveis pelo
abastecimento do aqüífero, já que os planos de foliação são pouco proeminentes e totalmente fechados. 0
relevo da bacia é razoavelmente plano com diferença entre a maior e menor cota em tomo de 120 metros.

Dos cinco poços catalogados para a região, somente um encontra-se abaixo do nível de potabilidade
exigido para o consumo humano do semi-árido nordestino, que é de 1000mgA,. Um outro poço apresenta-se
seco e os demais com concentrações acima do nível de potabilidade, chegando a atingir 4200mgA,. A média
de salinidade é de 3000mg/L. Os teores de HC03- são constantes, os demais i'ons aumentam com a maior

quantidade de resíduo seco. Os íons Na+ e Cl- controlam a salinidade.
A Bacia dos Riachos Salgadinho e Mulungu está encravada principalmente em micaxistos da Forma-

ção Seridó. A drenagem é controlada por um jogo de fraturas com direções preferenciais NE-SW, E-W, NW-
SE, onde a foliação subvertical é responsável pela infiltração das águas.  A bacia apresenta um relevo acen-
tuado se comparado com a bacia do riacho do feijão. A diferença entre o ponto mais alto e o mais baixo na
área é de 200 m.

Dos 5 poços catalogados nenhum se encontra seco, 2   apresentam teores de resíduo seco abaixo do
ni'vel de potabilidade exigido para o consumo humano e os demais ni`veis de concentração maiores que 1000
mg/L. A média da salinidade na região é de 1635 mg/L com o teor máximo de 3579 mg/L.

As  duas regiões  são  submetidas  ao mesmo tipo climático, mas  as  águas de chuva da região norte
apresentam teores de resíduo seco maiores, em tomo de 2 vezes. 0 fator que mais diferencia as duas regiões
é a topografia, a bacia do Riacho do Feijão é plana enquanto a região de Parelhas é razoavelmente acidenta-
da. Isto influencia diretamente na salinidade, pois na região plana o escoamento da água da chuva e sua
infiltração são mais lentos favorecendo uma maior evaporação.

*Aluna do Curso de Geologia da UFRN; Natal-RN, bolsista Pppg
**Aluiw do Curso de Geologia da UFRN; Natal-RN, bolsista PIBIC-CNPQ
***Pós-Graduação em Geociências IGCE/UNESP-Rio Claro/SP
**** Dep. Geología, Pós~Graduação em Geocíências -CCET/UFRN -Nc[ial/KN
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ANÁLISE GEOMORFOLÓGICA ATRAVÉS DE SÍSMICA DE REFLEXÃO DA PLATAFORMA
CONTINENTAL DO ESTADO DO CEARÁ - PORÇÃO LESTE

] Freire, G.S.S(].])  Síl:va FilJw, W.F(].2)   ,Lima,  S.F(].3),  Queiroz,  H.B(].4),  Costa e  Sil;va E.F.D(].5)

A  utilização  de  perfis  sísmicos  pai-a estudos  geomorfológicos  e  estruturais  do  assoalho  oceânico
pemitem a visualização de feições caracten'sticas dessa região, que podem ser fontes ou zonas acumuladoras
de recursos minerais e energéticos necessários para a indústria modema. Dentre as principais feições existentes
na platafoma continental e talude, temos os cânions submarinhos, os terraços e as bioconstruções.

A Platafoma Continental do Estado do Ceará possui cerca de 570km de extensão, estando inserida nas
Bacias potiguar e ceará, sendo dividida em platafoma intema (na profundidade de até 20m), onde predomina
o Fácies Tem'geno; e platafoma extema, de 20m até a quebra da platafoma, onde predominam sedimentos
do Fácies Organógeno (algas calcáreas tipo Lz.f/7oZÃcz#7/?z.zt#7 e fzczJz.77£é?dcz).

A região em estudo encontra-se na porção a leste de Fortaleza, numa extensão de 235 km, apresentando
um trend preferencial da linha de costa e isóbatas na direção NW-SE. A declividade da platafomia intema é
de aproximadamente 1 :670, enquanto a platafoma extema apresenta um gradiente mais suave, com mesma
distribuição faciológica da Platafoma Continental cearense, tendo no Fácies Organogênica, o predomi'nio
de Halimeda sobre Litlwthamrium.

A área em estudo apresenta um alto estrutural na região da cidade de lcapui' (extremo leste do estado)
com provável origem do basculamento da Bacia Potiguar, na qual se encontra inserida, contendo estruturas
como grandes fraturas decorrentes do tectonismo de separação das massas continental brasileira e africana.

Os perfis sísmicos utilizados foram obtidos na operação do GEOMAR XVIII, no ano de 1982, realizada
pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), onde foram utilizados três sistemas: Ecobati'metro, "Side-
scan-sonar" e Sparker. Os perfis foram realizados com descargas de 600J, para profundidades que englobam
a plataforma continental, e de 800J para grandes profundidades com freqüência dos disparos da ordem de
dois disparos por segundo.

Em laboratório os perfis si'smicos foram convertidos para o formato digital através da scanerização
utilizando um software específico, a fim de identificar e interpretar as principais feições geomorfológicas
existentes.

No presente estudo foi identificado o contato entre sedimentos do Terciário e do Quatemário, onde
estes apresentavam uma espessura de aproximadamente 14 milisegundos.

Pelas interpretações realizadas nos perfis  sísmicos foram observadas bioconstruções anteriormente
identificadas por Freire ef czJ (1998) como remanescentes erosivos e/ou biocontruções recifais, oriundas do
sobrecrescimento desregular de algas calcáreas e/ou esponj as, resultando em um relevo ravinar, encontradas
principalmente na platafomia extema com cerca de 70 metros de comprimento e altitude média, em relação
a sua vizinhança, de cerca de 10 m.

Identificou-se também a presença de paleovales possivelmente formados por correntes de turbidez ou
por antigos braços de rios de grande porte, como por exemplo, o Rio Jaguaribe construídos durante a última
grande transgressão marinha.  Essas estruturas possuem uma largura média de  140  m e espessura de 9,3
milisegundos.

Terraços  anteriormente  descritos  na  região  por Freire  (1985),  foram  comprovados  através  das
interpretações realizadas, tendo sido visualizados terraços com desni'veis de até 14 metros, situados entre as
isóbatas de 23 a 30 metros.

A interpretação dos perfis si'smicos utilizados nesse trabalho foram fundamentais para a identificação
de feições estruturais de pequenas dimensões, contribuindo assim para um melhor conhecimento da geologia
da região.

' Universídade Federal do Ceará e-mail: ]freire@ufc.br; 2wellfsf iilho@yahoo.com.br; 3 sanriaf l@fortalnet.com.br;
4helane_bq@ya]wo.com.br;5efdruinoiid@bol.com.br.
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AVALIAÇÃO HIDROQUÍMICA E DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DE UM TRECH0
DO RIO AÇU, RIO GRANDE DO NORTE

Germcmo Mel,o Júnior, Carlos Eduardo Fernandes de Souza Costa, Izaac Cabral Neto

RESUMO
Em seu médio e baixo curso, o Rio Açu é influenciado por atividades urbanas, agn'colas e industriais

de diversos portes. Por isso, amostras de água não filtrada foram coletadas em seis estações de um trecho
desse  rio  e  em  dez  estações  de  dois  de  seus  afluentes,  visando  avaliar  e  comparar  as  caracteri`sticas
hidroqui'micas e de qualidade das águas desses  corpos hídricos.  As coletas  ocorreram em quatro etapas,
distribuí'das entre outubro de 2001 e maio de 2003. Os diagramas hidroquímicos de Stiff, Piper, Collins e
Schoeller mostraram que as águas do rio formam um conjunto hidroquimicamente homogêneo para as seis
estações e para as quatro etapas de coleta. As águas dos afluentes mostram-se uniformes para coletas diferen-
tes em uma mesma estação mas variam de composição entre as diferentes estações. As águas do rio possuem

Na++K+ e HCO ;  como i'ons dominantes, ao passo que nos afluentes os i'ons principais são Na++K+ e Cl-. 0

cá1culo do lndice de Qualidade das Aguas -IQA classificou as águas do rio e dos afluentes como boa a ótima.
No  geral,  as  propriedades  avaliadas  revelaram-se  pouco  influenciadas  pelas  variações  nas  condições

pluviométricas entre as diferentes etapas de amostragem.
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AVALIAÇÃO DA PERMEABILIDADE DOS SOLOS E CAPACIDADE DE INFILTRAÇÃO
NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RI0 PACOTI -CE

] Keila Aparecida Doiringues Paes] , Roberto A]úorio Cordeiro da Sílva]  & César Ul,isses Vieira Veríssimo2

Este trabalho apresenta os resultados do estudo da permeabilidade dos solos e capacidade de infiltração
na Bacia Hidrográfica do Rio Pacoti (BHRP), situada no estado do Ceará, mais especificamente nas Bacias
Hidrográficas de 3a ordem de seu alto curso. Geologicamente a área é composta por gnaisses e xistos diversos,
predominando quartzo mica xistos e biotita gnaisses cuja morfologia resultante dos processos de dissecação
e caracterizada por um relevo compartimentado em morros com colinas pequenas, seiTas com morros paralelos
e planícies aluviais. As maiores altitudes da área ocorrem a noroeste da BIRP, na região serrana de Pico
Alto. Os processos erosivos atuantes na BHRP estão diretamente associados ao desmatamento e ocupação
desordenada da região.  Tais processos contribuem para incidência de escorregamentos e movimentos  de
massa ocorridos principalmente no peri`odo chuvoso, ocasionando por vezes a destruição de casas e estradas,
assoreamentos de rios, entre outros.

Objetivando a aná1ise dos processos erosivos na Bmp foram realizados onze ensaios de pemeabilidade
dos so]os e dezesseis ensaios de capacidade de infiltração no pen'odo seco e no pen'odo chuvoso, utilizando
os métodos de permeabilidade à carga variável em laboratório e dos anéis concêntricos para o ensaio de
infiltração  "z.77  s'z.f#",  respectivamente,  em  amostras  e  pontos  representativos  da  BHRP.  0  ensaio  de

pemeabilidade dos solos indica o quanto cada camada ou horizonte é ou não mais permeável que a outra,
medindo a velocidade com que a água a atravessa, já à capacidade de infiltração dos solos é uma propriedade

que representa a velocidade em que a água penetra no solo, e seu valor interfere diretamente no potencial de
erodibilidade do solo.

Os valores médios obtidos para 82% das amostras através dos ensaios de pemeabilidade permite-nos
classificar a textura da maioria dos solos da região como arenosa de pemeabilidade rápida. Nos ensaios de
capacidade de infiltração do solo obtivemos um valor médio de 153,45 mm/h no pen'odo seco e 25,66 mm/
h no pen'odo chuvoso. Como pode se observado a capacidade de infiltração sofreu uma redução brusca de
valores no pen'odo chuvoso. Esta baixa capacidade de infiltração favorece o escoamento superficial podendo
desencadear processos  erosivos  e ocasionar movimentos  coletivos  de rochas e solos em zonas  de maior
declividade quando a cobertura vegetal é retirada. As caracten`sticas texturais dos solos da região favorecem
uma boa infiltração retardando os efeitos do escoamento superficial, entretanto, considerando que o fator
mais importante da capacidade de infiltração é a cobertura vegetal presente no solo. Sua ausência favorece a
compactação pelo impacto das gotas de chuva das camadas superficiais reduzindo a capacidade de infiltração
dos  solos.  Desta  forma os  sucessivos  desmatamentos  ocasionados  pela expansão  urbana  sem práticas
conservacionistas, deixa os solos da região vulneráveis à erosão e aos deslizamentos das encostas.

PALAVRAS CHAVE: Bacia hidrográfica, Pemeabilidade e lnfiltração.

J Mestrado em Geologia Ambiental /UFC & 2Prof do Departamento de Geología/UFC.
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ANÁLISE DE FRATURAMENTO EM TERRENOS CRISTALINOS PARA PROSPECÇÃO
DE AGUA SUBTERRÂNEA: NW DO CEARÁ, RESULTADOS PRELIMINARES

]'2Iramaia Furtado Braga , ] José de Araújo Nogueira Neto, 3Paulo Roberto l.opes TJúers,
] César Ulísses Vieira Veríssimo, 4José Aitionio Beltrão Sal)adia

O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados preliminai-es do projeto de pesquisa para identificação
de áreas favoráveis à prospecção de água subterrânea, ao qual estão sendo aplicadas técnicas de sensoriamento
remoto para aná1ise de cenários da superfície, visando realçar lineamentos tectônicos e delimitar áreas com
elevada freqüência de descontinuidades estruturais. A área-alvo do presente estudo, inserida no noroeste do
Estado  do  Ceará,  é  constitui'da por uma  associação  de  rochas  granulíticas,  gnáissicas-migmatíticas  e
anfibolíticas atribuídas ao Complexo Granja, que caracteriza o embasamento do Domínio Médio Coreaú
(Domínio NW do  Ceará).  Historicamente,  a região é caracterizada pela falta de regularidade da estação
chuvosa,  bem como por limitadas condições  de recarga de  água subterrânea,  que levam a uma carência
acentuada deste bem mineral. Nesse tipo de terreno o acúmulo e percolação de água subterrânea depende da

presença de descontinuidades no substrato rochoso (pemeabilidade secundária), que promovem um acréscimo
substancial na capacidade de retenção em água. Por intemédio de um Sistema de lnfomações Geográficas
(SIG)  os  resultados  estão  sendo  integrados  aos  dados  obtidos  com  o  levantamento  estrutural,  em escala
1: 100.000,  das estruturas rúpteis presentes.  A interpretação de fotografias aéreas e imagens de satélite da
região NTW do  Ceará permitiu reconhecer uma  série  de  alinhamentos  com Z7i¬7tcz N-S  e E-W.  A primeira
direção é ressaltada pela direção aproximada do curso do Rio Coreaú, enquanto a ú1tima é coerente com a
foliação regional milonítica com mergulhos altos a médios para SE e, secundariamente, para NW. 0 tratamento
estati'stico dos conjuntos de fraturas mergulhantes (mergulho superior a 10° e inferior a 80°) indica o predom'nio
da direção WNW-ESE e, secundariamente, N-S e NE-SW. Para as fraturas verticalizadas (mergulho superior
a  80°)  este  padrão  de  fraturamento  repete-se,  sendo  caracterizado  por  dois  conjuntos  de  fraturamento
sistemáticos: E-W e NE-SW. As caracten'sticas principais das descontinuidades em meso escala, incluindo
freqüência ou densidade, grau de persistência, presença ou não de preenchimento nos planos de ruptura e
indicadores de movimento estão sendo levantadas  visando a caracterização geométrica e cronológica dos
conjuntos de fraturas existentes, bem como o entendimento do campo de tensões atuantes na região.

]  GEG -Grupo de Estudos em Geodinâirrica da UFC,
4 Departamento de Geologia, UFC
2 Prodoc -CAPES/UFC
"3  Departamento de Geografia, UFC
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AVALIAÇÃO DA POLUIÇÃO QUÍMICA E QUALIDADE DAS ÁGUAS DE UM TRECHO DO
RIO AÇU E DOIS DE SEUS AFLUENTES

lz;aac Cabral Netd]), Gen'i'iaiw Melo Júnioil]), Carios Ed:u£i:rdo Ferim]ules de Souza Costcí]), João Adauto de Souzp Netd2)

Esse trabalho caracteriza a qualidade das águas em um trecho do Rio Açu e em dois de seus afluentes,
inseridos na porção setentrional do Estado do Rio Grande do Norte, munici'pio de Alto do Rodrigues. Ao
longo do seu médio curso, o rio é represado pela Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, a qual garante sua

perenização nos pen'odos secos. 0 trecho em estudo situa-se a aproximadamente quarenta e cinco quilômetros
àjusante dessa barragem, abrangendo um percurso de seis quilômetros do rio. Encontra-se num ambiente de
atividades  antropogênicas  diversificadas,  destacando-se  fruticultura  irrigada,  concentrações  urbanas  de
diversos portes, campos de exploração petrolífera e propriedades agropecuárias de pequeno e médio porte.
Para avaliar o possível impacto dessas atividades, seis estações de amostragem foram dispostas nesse trecho
do  rio  e mais  dez nos  dois  afluentes,  de  modo  que  as  amostras coletadas  fossem o mais  representativo

possi'vel dessa área estudada. As amostras foram coletadas em quatro etapas: Outubro/2001, Janeiro/2002,
Agosto/2002 e Maio/2003, representando assim diferentes condições climáticas. Em todas as etapas, foram
amostradas  as  seis estações do rio, enquanto que os afluentes foram amostrados  apenas nas duas ú1timas
(seis das dez estações na terceira etapa e todas as dez na quarta etapa). Para cada ponto de amostragem foram
analisados  cerca de  140 parâmetros  nas  amostras,  tais como  oxigênio  dissolvido,  pH,  coliformes  fecais,
cátions e ânions maiores, metais, hidrocarbonetos polici'clicos aromáticos, temperatura, condutividade, etco
A avaliação da qualidade das águas foi feita inicialmente através do lndice de Qualidade das Aguas (IQA
multiplicativo). Para se efetuar tal cálculo, utiliza-se os parâmetros temperatura, pH, oxigênio dissolvido,
demanda bioquímica de oxigênio (DBO), coliformes fecais, turbidez, resi`duo total, nitrogênio total e fósforo
total.  No rio,  o IQA variou entre 65  e  84  ao  longo  das quatro etapas,  apresentando  o  valor mí.nimo em
Agosto/2002 (terceira etapa) e valor máximo em Maio/2003 (quarta etapa). Nos afluentes os valores variaram
de 59 a 85, apresentando o valor mínimo na terceira etapa e o máximo na quarta etapa. Tais valores enquadram
as aguas do rio e dos afluentes na qualidade "boa a ótima". De acordo com o teor de sólidos totais dissolvidos,
as águas do rio são do tipo doce ao passo que as dos afluentes são do tipo salobro. Para avaliação dos ni'veis
de referência em relação à Resolução N° 20/1986 do CONAMA, as águas do rio foram classificadas como
Classe 2 e a dos afluentes como Classe 7. Para cada classe há valores de referências dos diversos parâmetros
analíticos,  de modo  que em  15  dos  parâmetros  analisados  verificou-se  violação  dos  valores pemitidos,
sendo algumas violações esporádicas (exemplo:  Cd e pH) e outras mais fi-eqüentes (exemplo: colifomes,
amônia, Fe e A1), ocorrendo em quase todas as etapas de coleta. Em si'ntese, os corpos hi'dricos estudados
apresentam condições relativamente unifomies em diferentes períodos de coleta. Mesmo com as ressalvas
acima,  pode-se  dizer que  as  águas  analisadas  apresentam condições  satisfatórias,  de modo que os  atuais
impactos antropogênicos ainda não comprometem a qualidade das águas do Rio Açu e de seus dois afluentes
no trecho estudado.

t] 'Departamento de Geologia, Campus dái U FRN, 59072-970 Natal-RN, izaaccabral@ ig.com.l)r
(2JDepartamento de Geologia, CTC, UFPE
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ASSINATURA GRAVIMÉTRICA DO GRANIT0 CABANAS (PE)

J. A.,   Motta*, F. S. F.,  Miranda* , E. P� Silva* & T. L. F., De Paul,a*

0 Granito Cabanas, situado no NE do Brasil, foi alojado ao Sistema de Cizalhamento Transcorrente
Pemambuco possui aproximadamente 320km2 com trend ENE-WSW de foma alongada encaixado em uma
área de 600km2 a qual foi objeto do presente trabalho. 0 contato norte e noroeste do Granito Cabanas, é feito

por ortognaisses,  biotita xistos,  paragnaisses e rochas calco-silicáticas.  0  contato  sul  é caracterizado por
ortognaisses e migmatitos (Vauchez et al,1995) e  (Araújo A.M.B et. al, 2000).

Este trabalho tem como objetivo o levantamento gravimétrico no Granito Cabanas, posicionando-o
estruturalmente com relação a rocha encaixante regional e, através de aná1ise das anomalias, obter, por inversão

gravimétrica, modelos que auxiliem na elucidação das diversas questões de ordem petrológica associados as
suas características extrativas utilizadas na exploração de rochas omamentais.

0 gravi'metro La Coste & Romberg modelo G-994 foi utilizado,  com o auxilio de posicionamento
diferencial e nivelamento barométrico,  para aquisição dos  dados  de campo  com eqüidistância média da
ordem de  3,0 km.  Os  valores  de campo  foram reduzidos  com o  software Oásis  Montaj  e  os  valores  de
anomalia Bouguer estão correlacionados a Rede Gravimétrica Fundamental Brasileira. A Fómula lntemacional
de Gravidade de 1967 foi adotada como referência para correções de latitude,  o valor de 2,67 g/cm3 para a
densidade Bouguer,  e o modelo gravimétrico foi executado utilizando o método de análise direta e inversa.

No mapa Bouguer pode ser observado a presença de três feições principais: a de maior extenção apresenta
forma alongada com direção NE-SE cortando toda a área e parece estar associada ao Granito Cabanas; a
segunda, situada na parte SE, pode estar associada ao sienito  Cachoeirinha, com os valores mais positivos da
região estudada. Uma terceira anomalia, de menor extensão e valores mais negativos  ocupa a parte extremo
oeste e noroeste correspondente a um bloco   não identificado   onde feições  similares  a falha podem ser
observadas .

De um perfil, com 32km, de direção WNW-ESE em mapa residual gravimétrico, foi obtido um modelo
por inversão, onde 3 corpos rochosos foram individualizados. 0 Granito Cabanas (2,64 g/cm3)   ao centro,
com 12km de extensão lateral; o sienito Cachoeirinha (2,64 g/cm3) a SE com 11km e um corpo não estudado
a NW com gkm ( 2,54 g/cm3 , valor obtido por inversão). De maneira geral, todos apresentam configuração
tabular e profundidade média entre 5 à 7 km. 0 contato entre os granitos cabanas e Cachoeirinha apresenta
valores anômalos positivos, provavelmente resultante de algum corpo intrusivo mais denso. Valor de  3.00 g/
cm3 obtido por inversão é o que melhor satisfaz o ajuste da curva no modelo para esta intrusão.

* Dep. Geol., CTG, UFPE, Av. Academico Hélio Ramos, S/N ,50740-530 Recife-PE, Brasíl
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ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS DA REGIÃO COSTEIRA DO MUNICÍPIO
DE CAUCAIA - CEARÁ

] Janólfta Lêda Rocha Holanda, ] Sônia Maria Sil:va Vasconcelos, ]Luís Pareri,Íe Maj,a

0 presente trabalho é o resultado do estudo hidrogeológico de uma área de aproximadamente 240 km2
situada na região costeira do munici'pio de Caucaia, Ceará, Brasil. Geologicamente, esta área está represen-
tada poi uma  cobertura  sedimentar composta  de  sedimentos  aluvionares,  colúvio-eluvionares,  dunas,
paleodunas e sedimentos da Fomação Barreiras que repousam sobre rochas do embasamento pré-Cambriano.

0 munici'pio de Caucaia está inserido na bacia hidrográfica metropolitana de Fortaleza e seus rios mais
importantes são Ceará, Cauípe e Anil. Hidrogeologicamente, foram individualizados quatro sistemas aqüíferos :
dunas/paleodunas, Barreiras, aluvião e o sistema fissural das rochas do embasamento cristalino. Os resulta-
dos da aná1ise de dados de ensaios de produção de poços e de aqüíferos confirmam a vocação hidrogeológica
caracten'stica da região costeira do Estado do  Ceará,  destacando o  sistema dunas/paleodunas como o de
maior potencialidade.

J  Universidade Federal do Ceará
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ANÁLISES COMPARATIVAS DAS ÁGUAS MINERAIS DA REGIÃO DE DIAS D'ÁVILA DO
AQÜÍFERO SÃO SEBASTIÃO-BA.

].2Jesus, Eul,íane C. C. de; ]'3Cruz, M. J. M.  & ]'4Korn, M. das G. A.

A área da pesquisa está inserida nos terrenos tercio-quatemários da bacia sedimentar do Recôncavo,
às margens da BA-093 na altura do entroncamento de Dias D' Ávila. Nos domínios geolÓgicos das fomações
Marizal,  Barreiras e São  Sebastião,  onde  se encontra um sistema aqüi'fero de ótima qualidade e grande
reserva,  estimada em  seiscentos  bilhões  de  metros  cúbicos  (Lima,  1996).  Este  aqüi'fero  é  intensamente
exploradoparaoabastecimentodaCOPEC,cidadeseengarrafadorasdeáguamineral.Éumsistemaaqüi'fero
caracterizado por uma parte freática e outra semi-confinada. A freática é composta por arenitos das fomações
Barreiras, Marizal e a parte superior da São Sebastião controlando a recarga do aqüi`fero semi-confinado
a,ima,  1999). 0 semi-confinado é composto pelos arenitos grossos e finos de coloração amarela, friáveis,
feldspáticos, intercalados com ni'veis de argilas da fomação São Sebastião, que apesar de sua composição
litológica praticamente  homogênea dividiu-se  em  três  membros  distintos  denominados  de:  Paciência,
Passagem de Teixeira e Rio Joanes (Viana et al.,1971)2. A exploração das águas minerais que ocoiTem na
região  de Dias D'avila vem atendendo um mercado cada vez  maior de consumidores  de  água mineral,
criando a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre as fontes produtoras dessa região. Analisou-se
a composição qui'mica das águas minerais da região, observando-se a homogeneidade entre as fontes, suas
variações mínimas, além de variações que demonstram enriquecimento em i'ons específicos que inferem
caracteri'sticas litológicas do local do poço no aqüífero ou fraturas que possibilite a mistura de águas mais

profundas  de composição  distinta.  As fontes  São Francisco  de Assis e Fonte Saúde das  engarrafadoras
Fratelli Vita e Dias D'Ávila respectivamente apresentam valores iguais de condutividade elétrica de 3 ,8 ms/
cm, inferior a média das águas mineras da região de 4,3 ms/cm. Entre os valores acima da média destaca-se
o Cl e a TDS da fonte Esmeralda na concessionária lndaiá com 10,19 mg.1-] e 37,10 mg.l-[ respectivamente
e Ca da fonte São Francisco de Assis da concessionária Fratelli Vita com 2,03  mg.l-].  Conclui-se que os
dados obtidos nas fonte produtora não demonstram nenhuma discrepância dos encontrados nos rótulos das
águas  minerais  da região.  Confirmando  a qualidade  desta reserva  de  água  mineral  importante  para  o
abastecimento industrial e das comunidades circunvizinhas da região e a veracidade dos dados informados
ao público.

] Posge}na -UFBa; posgema@ufl)a.br; ].2Mestranda em Geoquímica e Meio Ambieitie, euliane@ufba.br; ]`3 Professor Orientador,

jeroíriiiw@ uf l)a.br;  '.4Co-orientadora:  korn@ btf ba.br]
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MODELAGEM DE SUBSUPERFICIE DA JAZIDA DE ITATAIA-CE

] Roiuildo Caval.cante Freire;  **César Ulisses V` Veríssimo;  ** José de Araújo Nogueira Neto;

***Ham Dirk Ebert;  ****Gival.do Lessa Castro & **Clóvis Vaz PareiTte

A jazida de ltataia, ]ocalizada no Munici'pio de Santa Quitéria, a 220Km a SW de Fortaleza, constitui
um exemplo mundial único em áreas cambrianas, onde ocoiTe mineralização de urânio associada com fosfato,
carbonato e matéria orgânica.

A seqüência metassedimentar de ltataia, de natureza transgressiva, tem na base migmatitos, sotopostos

por quartzitos e gnaisses, capeados por mármores calcíticos e dolomi'ticos. Estes últimos contendo acumulação
de matéria orgânica nos fragmentos e matriz de brechas carbonosas e, fomando níveis ricos em grafita na
transição para os gnaisses subjacentes ( é7.g.  Mendonça é?f.  cz/.  1982 ).

A modelagem 3D da bacia foi realizada a paftir da interpolação lateral dos dados geológicos de furos
de sondagem e galerias e da correlação com os dados de superfície, permitindo a visualização em conjunto
do modelo digital de superfi'cie (MDT) e de subsuperfi'cie.

Para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, foi disponibilizado dados geológicos provenientes
de furos de sondagem e galerias de pesquisa, dados qui'micos e dados geofi'sicos (totalizando  130 furos de
sondagem com cerca de 20.000m de investigação e 3 galerias, totalizando  1.268m), pela INB -Industrias
Nucleares Brasileiras S/A.

Este núinero significativo de informações de superfi'cie e de subsuperfície constitui um banco de dados
substancial para a realização da Modelagem 3D da seqüência metassedimentar de ltataia.

A modelagem tridimensional de bacias constitui uma poderosa ferramenta para a aná1ise geométrica e
interpretação dos dados geológicos e pemitirá, entre outras aplicações, no caso de ltataia :

(1) a interpretação sobre o ambiente de sedimentação pretérito; (2) a aná1ise dos processos geológicos
envolvidos na acumulação de urânio, fosfatos e especialmente de matéria orgânica no interior da bacia; e (3)
o entendimento da evolução tectono-sedimentar da bacia.

Para a realização da modelagem, os dados provenientes dos furos de sondagem foram digitalizados no
so;ft47cz# AutocAD  2002Ô  e exportados  com extensão  *.dxf   para o  GoCAD  2.07Ô,  onde  foi  gerado o
modelo de superfi'cie e o modelo de subsuperfície. Esse so;ft^;cz# GoCAD 2.070, é um programa de modelagem
3D de dados geológicos que é utilizado em larga escala pelas melhores empresas e universidades do mundo.
Essa modelagem 3D foi realizada no Laboratório de Geomodelagem da UNESPRio Claro -SP.

Esta técnica de modelagem está sendo desenvolvida para poder ser aplicada em áreas que possuam
uma quantidade significativa de dados para permitir a execução desta técnica, podendo ser usada até para
areas  com potencial  para exploração  de  hidrocarbonetos,  modelando  o  reservatório  de  hidrocarbonetos
existente.

'  Graduação em Geologia UFC  **DEGEO -UFC; *** lGCE -UNESP / SP;   ****Iidústrias Nucleares Brasileiras
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RECupERAÇÃo DOS NivEis poTENcionffiTRicos Nos AQÜÍFEROS D0 DELTA D0
LLOBREGAT: DISPOSIÇÃO INCONTROLADA DE RESÍDUOS, PROCESSOS DE

CONTAMINAÇÃO E DE INSTABILIDADE GEOTÉCNICA DO TERRENO

José Antorio Beltrão Sabadiaí ,. Angel Antoni,o Ruiz2  &  Al,bert Casas3

Os aqüíferos do Delta do Rio Llobregat, localizados a poucos quilômetros a sudoeste da Cidade de
Barcelona (Espanha), com uma área aflorante de aproximadamente 110 km2, foram submetidos já há mais de
um século, a uma intensa exploração para abastecimento urbano, agrícola e industrial. Com o incremento
desordenado do consumo de água subterrânea e o conseqüente rebaixamento a cotas negativas dos níveis

potenciométricos induz-se a um progressivo processo de salinização marinha pela inversão dos gradientes,
com fluxo do Mar Mediterrâneo para a península. Na metade da década de setenta o máximo das extrações
são alcançadas, atingindo-se uma média de 4,5 m3/s. A industrialização, assim como as expansões urbanísticas,

ganham espaço em relação a agricultura, gerando uma grande demanda de materiais para a construção. As
explorações de áridos tiveram como limite operativo os ni'veis deprimidos do aqüífero freático, favorecendo
escavações até maiores profundidades que, em seguida foram utilizadas para a disposição incontrolada e
inadequada de todo e qualquer tipo de resi'duo. A maior parte destas antigas extrações encontra-se localizada
paralela às margens da rodovia C-245, segundo uma franja espessura variável entre os 200 e 300 metros. A
depressão dos ni'veis potenciométricos, o incremento do custo energético da água, os processos de intrusão e
contaminação salina associada, assim como os demais problemas conjunturais das indústrias fizeram com

que os volumes das extrações de água subterrâneas fossem paulatinamente reduzidos a partir do ano de 1974.
Em seguida, com o melhor uso da água e com a ampliação da rede de distribuição da SGAB  ("Sociedad
General de Aguas de Barcelona"), no ano de 1989 o bombeamento foi reduzido da ordem de 1,5 m3/s na zona
oriental do delta.  Conseqüentemente,  de foma gradual e setorizada, consegue-se a elevação relativa dos
níveis potenciométricos, inclusive gerando-se áreas encharcadas. A interseção dos níveis freáticos com a
massa de resi'duos enterrada produz a contaminação direta do meio aqüífero, sendo ampliada pela saturação
produzida e pela conseqüente dispersão e migração por fluxo, gerando ainda preocupantes instabilidades
geotécnicas no terreno, afetando postos de serviços demais construções as margens das pistas de rodagem da
rodovia.  Neste  presente  trabalho  pretende-se  avaliar e  registrar  a  evolução  (recuperação)  dos  ni'veis

potenciométricos em associação com os processo de contaminação e instabilidade geotécnica já produzidos,
representando uma extensão dos estudos iniciados no ano de 1998 como motivo da participação no XXXII
Curso lntemacional de Hidrologia Subterrânea da Fundação Centro lntemacional de Hidrologia Subterrânea,
através da Universidade Politécnica da Catalunha.

]  Departamemo de Geologia, Universidade Federal do Ceará;  sabadia@ufc.br
2 Hidrogeólogo e Consultor Técnico Autóiwnw;
3  Dep. de Geoq., Petrología y Prosi)ección Geológica, Facultad de Geología, Untversidad de Barcelona; albertc@ geo.ub.es
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CARACTERIZAÇÃO HIDROQUÍMICA PFELIMINAR DAS ÁGUAS DO
AÇUDE CALDEIRÃO - PIRIPIRlmlAUÍ

José Anto7iú Be!_Évão Sabadéa] ; Angelúne Almes2  & AmtôvDú dÁ2 Pádum3

0 Açude Caldeirão, localizado no Município de Piripiri (Piauí), a 10 Im da sede, foi construi'do pelo
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), no ano de 1939, com capacidade de armazenar
5,5  milhões  de metros cúbicos  de água.  Sua finalidade,  a princípio,  era de dotar a região  (microrregião
administrativa de Campo Maior), de um grande reservatório d'água, prevendo-se pen'odos de prolongada
estiagem, além de abastecer a Cidade de Piripiri e perenizar o Rio dos Matos, beneficiando os agro-produtores
a montante deste curso d'água. No começo da década de setenta foi dado início aos estudos de viabilização
e em  seguida implementado o projeto  do Pen'metro lrrigado do Caldeirão  disponibilizando uma área de
1.200 hectares (800 ha. irrigados e 400 há. em área de sequeiro), fazendo uso de uma água da classe CIS 1 de
excelente qualidade para a irrigação. No final da década de oitenta incorpora-se a Estação de Piscicultura
Adhemar Braga com a finalidade de produzir e fomecer alevinos  para peixamento  de  açudes buscando
promover a piscicultura intensiva na região e em especial para a Colônia de Pescadores do Açude Caldeirão.
A mais  ou menos  seis  anos  atrás,  de acordo com os pescadores, irrigantes e do pessoal técnico local do
DNOCS, começaram a ser sentidos os problemas para a fixação de alevinos no açude, passando a apresentar
mortandade crescente, não resistindo inclusive nas incubadeiras da estação de piscicultura, fato mais recente,
antes mesmo de serem transferidos para o açude. No pen'odo de chuvas, com trimestre mais intenso entre os
meses de fevereiro a abril (com í.ndice de concentração de 67%), o problema parece aumentar, principalmente

quando do sangramento do açude. 0 uso de defensivos agn'colas é bastante alto (fungicidas e herbicidas),
assim como também a adubação química dos solos, sendo aplicados de forma desordenada, sem obedecer as
nomias de segurança e não seguindo recomendações técnicas. Não há saneamento básico no que se refere à
rede coletora e tratamento de esgotos, nem mesmo fossas sépticas, com as casas e barracas comerciais ao
redor do açude desaguando as águas servidas diretamente para o manancial. 0 lixo produzido é normalmente
lançado nos quintais das próprias residências para uma posterior incineração e são praticadas criações de
animais  sem cercamento.  Há descrição  de  casos  de  doenças  tais  como  diarréias,  veminoses  e  doenças
respiratórias,  bem como  relatos  de  ocorrências  crescente  de doenças  de pele  (coceiras,  urticárias,  etc.),
notadamente em 2002, em pessoas e animais, além de citação de "uma maior incidência de câncer na população
da  Cidade  de  Piripiri  abastecida  com  as  águas  do  açude".  0  fomecimento  de  água  da  cidade  é  de
responsabilidadedaAGESPISA(ÁguaeesgotodopiauÍS.A.),quecaptaáguadiretamentedoAçudecaldeirão,
sendo aduzida para três tanques com leito filtrante de 60 centímetros de espessura (substitui'dos a cada seis
meses), recebendo posteriormente, aplicação de cloro (gotejador/dosador de cloro residual, deixando livres 2
mg/l de C12). De início foram coletadas, rotuladas, identificadas, perfeitamente acondicionadas e preservadas
em gelo a 4°C, quatro amostras de águas, sendo duas no vale de montante do Rio Caldeirão e outras duas a
jusante do açude, justo na 1° canalização de adução para a piscicultura, emjunho de 2002. Foram analisados
os parâmetros referentes a turbidez, cor aparente, odor, pH e condutividade (CE) em laboratório, alcalinidade
(para hidróxidos,  carbonatos  e bicarbonatos),  dureza  (mg  de  Cac03/l),  02  dissolvido,  sólidos  totais,  C12
residual, Na, K, Ca, Mg, Fe, Al, Cl, S04=, N-N02-, N-N03-e N-NH3, além de coliformes totais, colifomes
temo-tolerantes e tipo de bactéria encontrada, sendo registrados em campo os valores de pH e da condutividade
elétrica (CE) de 17 amostras de água representativas de distintos locais do sistema de amazenamento, adução,
captação e distribuição de água.

'  Departameitio de Geologia, Universi,dade Federal do Ceará;  sabadia@ ufc.br
2  Conselho Pastoral dos Pescadores -Regional Ceará (CPP/CE); cppce@secrel.com.br
`3  Fundação Ecológica de Piripiri (FUNEP).
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MODELO DIGITAL DE TERRENO: 0 NECK VULCÂNICO DO CABUGI (RN)

]José Saraiva Plácido Jr; ] Hênio S. Paiva; 2Antoiúo C. Galiiúo;  & 3Vladimir Cruz de Medeiros

0 Pico do Cabugi é uma das mais impoftantes feições geológicas/geomorfológicas do Estado do Rio
Grande do Norte. Localiza-se a s kin a oeste da cidade de Lajes, no vale dos rios Assu e Piranhas, e a cerca
de  140  kin da cidade  de  Natal,  de  coordenadas  geográficas  36°19'24"W  e  05°42' 17"S.  Geologicamente
encontra-se localizado na Provi'ncia Borborema (Nordeste do Brasil), no contexto da Faixa Seridó. Este neck
vulcânico apresenta uma área superficial total de 5,0 km2 e volume total 0,406 km3 (dados calculados a partir
da altitude de 200m), teve seu modelo digital construi'do a partir da vetorização de suas curvas altimétricas
(em intervalos de 50m) encontradas na carta topográfica Lages(SB.24.X.D.VI) na escala de 1 : 100.000, edi-
tada pela SUDENE, do ano de 1972.

Após a vetorização de suas curvas altimétricas, foram criados os arquivos de base do modelo. Neste
trabalho foram utilizados dois tipos de arquivos base. GRID e TIN, para o modelamento digital compatíveis
com o software ARCVIEW. Os arquivos do tipo GRID representaram a superfi'cie analisada usando uma
malha regular de pontos espaçados, sendo possível estimar um valor superficial em qualquer lugar dentro
desta malha, enquanto que o arquivo do tipo TIN (rrz.cz77g4tzczzé?cZ J"eg#Zczr Ne¢i4;ork), representou a superfície
analisada usando faces de triângulos conti'nuos não sobrepostos, tomando possível estimar o valor superfici-
al em qualquer lugar da triangulação pela média dos nós dos triângulos mais próximos. 0 modelo GRID é
simples e seu processamento tende a ser mais eficiente do que outros modelos. Dados de elevação em forma-
to  GRID  são  abundantes  e rápidos,  mas  por outro  lado,  este tipo  de modelo  só pode  ser calculado  se  a
superfi'cie a ser analisada for capaz de suportar uma malha estruturada n'gida, para que não ocorra a perda de
dados devido à superfície analisada. 0 modelo TIN pode apresentar uma resolução variável, tendendo a ser
mais detalhados quanto maior for a complexidade da área (relevo). As coordenadas dos campos de dados são
mantidas como parte de uma triangulação então subseqüente a outras analises com interpolação e sem perda
de informação. Porém os modelos do tipo TIN são mais onerosos para construir e processar, além do que seu

pi-ocessamento tende a ser menos eficientes do que os GRID.
A partir dos arquivos base foram então criados os modelos digitais do Pico do Cabugi, tomando possí-

vel  sua visualização 2D e 3D. Estes modelos apresentam uma foma rápida e eficiente de se obter dados
topográficos e geomorfológicos, tomando possi'vel à realização de perfis topográficos e cálculos estati'sticos

(cálculo de área, inclinação do terreno, volume etc.). Nos modelos 3D ainda é possível a realização de um
vôo virtual sobre a área de interesse sob diferentes pontos de vista.

J  CG/UFRN;
2  DG-PPGG-UFRN;
`3  CPRM-PPGG-UFRN (Apoio do Projeto CRONOBORO, CTPETRO-FINEP)
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UTILIZAÇÃO DE INVERSÃ0 1D NA PERFILAGEM DE INDUÇÃO PARA CARACTERIZA-
ÇÃ0 PETROFÍSICA DE TURBIDITOS DA BACIA DE ALMADA -BA

]  Klédson Tomaso; Alfi-edo Carrasco*; Al)el Carrasquilla & Carlos A. Dias.

A área estudada está localizada na Vila de Sambaituba a cerca de 22 km do centro de llhéus, sul do
Estado da Bahia, com as seguintes coordenadas:  14° 39' 31"  S e 39° 06' 05" W. A geologia é caracterizada

por  turbiditos  areno-conglomeráticos  e  folhelhos  ricos  em  foraminíferos  planctônicos,  que  definem
litoestrátigraficamente a Fomação Urucutuca (Mesozóico/Cretáceo Superior) da Bacia de Almada. Estas
rochas  compõem  uma parte  exumada do  Canyon  de  Almada,  uma grande  feição erosiva de idade pós-
cenomaniana, que é bem definida sismicamente na porção mari'tima da Bacia. Um aspecto que toma estes
sedimentos interessantes é que eles são produtores de hidrocarbonetos, tendo certa analogia a outras foma-

ções encontradas nas Bacias de Campos, Espi'rito Santo e Cumuruxatiba (CARVALHO,  1965). 0 estudo
proposto neste trabalho visa utilizar em perfis de indução, uma metodologia de inversão já empregada em
outros métodos geofi`sicos para caracterizar sistemas turbidíticos, que têm grande importância na indústria

petroli'fei-a nacional, por representar cerca de 80 % do petróleo produzido.
0 problema de interpretação das curvas de resistividade aparente para modelos de camadas paralelas

tem sido solucionado através de um processo inverso com o uso do estimador de mínimos quadrados amor-
tecidos írz.czgc 7icg7icss'z.o7t), método este proposto por Marquardt (INMAN,1975), sendo anteriomente utili-
zado nas sondagens eletroresistivas, de polarização induzida e de magnetotelúrico.   Neste trabalho, utiliza-
mos um programa de inversão unidimensional o qual emprega esta técnica na interpretação unidimensional
de perfis de indução adquiridos na Bacia de Almada.

Muitas vantagens são consideradas quando se utiliza este método, entre elas temos a convergência a

partir de modelos iniciais com pouca precisão, estabilidade na presença de rui'do geológico e obtenção rápida
de estimativas de parâmetros estati'sticos (PELTON et al,1978).

Como na maioria dos métodos geofi'sicos, a unicidade da inversão não esta garantida, mas quando as
magnitudes dos parâmetros do modelo inicial não estão muito afastadas dos verdadeiros valores, a conver-

gência do método para os valores corretos está garantida (WU, 1968).  Para consubstanciar o nosso estudo é
utilizado um perfil composto de quatro írczcks, sendo: Írczck 1 -resultado do programa de inversão, Írczck 2 -

perfil de amostra de calha, frczck 3 -perfil de indução e frczck 4 -perfil de raios gama.  Desta foma, a aná1ise
dos resultados pode ser realizada de foma integrada e imediata,  permitindo que as espessuras do modelo
inicial possam ser ingressada com maior exatidão para obter a resistividade do modelo geológico, a partir das
leituras resistividades aparentes do perfil.  Isto também permite investigar o grau de unicidade nos modelos

geológicos empregados e avaliar a magnitude do erro resultante.

Í  I.abor(itório de Engenharia e Exploração de Petróleo (LENEP), Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF)
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AVALIAÇÃO ECONÔMICA DO PÓLO CERAMISTA DE RUSSAS - CE

] Marcelo de Freitas Medeiros, 2Ricardo Ribeiro Eudes Parahyba

A atividade cerâmica do Baixo/Médio Jaguaribe, porção oriental do Estado do Ceará, é tradicional na
região e agrega cerca de 120 indústrias de pequeno e médio porte, produtoras, principalmente, de tijolos e
telhas.

0 estudo realizado enfoca apenas a atividade ceramista no munici'pio de Russas, que concentra cerca
de 70% de toda a atividade do Baixo/Médio Jaguaribe, produzindo principalmente telhas e, em menor esca-
la, tijolo furado, cobogo, PM, blocos estruturais, manilhas e lajes. Segundo dados oficiais G]ederação das
lndústrias do Ceará, 2002) o parque ceramista de Russas agrega cerca de 88 unidades, sendo 1 considerada
de porte médio,  37 de pequeno porte, e o restante microempresas. Desse total,12 unidades estão paralisadas.
A capacidade ociosa das indústrias desse setor regional chega a ser em tomo de 30%. Mas, se for considera-
do apenas as grandes indústrias da região do Baixo/Médio Jaguaribe esse percentual cai para 5%.

A capacidade de produção das indústrias cerâmicas de Russas varia na faixa de 30 a 40 milheiros de
telhas por dia (SINDCERÂMICA, 2002) para umajomada de s horas diárias. E esse setor proporciona cerca
de 5.000 empregos diretos e indiretos, constituindo a principal fonte geradora de renda para a grande maioria
da população rural de baixo ni'vel de escolaridade, além de se constituir numa importante fonte de receita
tributária municipal.

Segundo o Anuário Mineral Brasileiro (2001) a Reserva Medida de argila de Russas é de 484.784 t, o

que representa apenas  2,5% da reserva medida do estado que é de  19.423.525 t. Porém esses dados  são
questionados se consideradas as áreas exploradas na infomalidade e as camadas de argilas subjacentes não
exploradas.

0 trabalho pioneiro de pesquisa realizado nessa região, em 2001, pelo Projeto TECMO, foi insuficien-
te para quantificar e qualificar as argilas desta região. A área estudada foi relativamente pequena, dentro do
contexto regional, e a malha de furos utilizada, com eqüidistância de 1 km, impediu maior clareza sobre a
espessura verdadeira e formato dos estratos argilosos investigados.

Contudo,  esses trabalhos revelaram a existência de camadas  argilosas  infrajacentes  com espessura
bem maior que a lavrada em superfi'cie, atingindo mais de 5m em alguns locais. Foi constatada, também, a

presença de pequenos nódulos  de calcário (diâmetros:  1 cm a 5 cm) e concreções limoníticas arredondadas
(diâmetros : 2 mm a 5 mm) a partir da profundidade de 2m em depósitos cuja camada de argila alcança até
5m de profundidade.  Esses nódulos/concreções  dificultam o processo  de extrusão  da argila utilizada na
fabricação das telhas e, durante a queima, oxidam-se causando defeitos nas peças moldadas.

Numa análise acurada dos processos produtivos e de comercialização da indústria local contata-se uma

perda de 30% da matéria-prima no ato da extrusão, de 20% do produto fabricado, e, de 5 a 10% no transporte
ineficiente do produto ao centro consumidor. A falta de padronização no tamanho e fomato das peças produ-
zidas são os fatores que mais contribuem para a baixa competitividade no mercado. Q]ootnotes)

]CPRM  (REFO)
'-io° DS/DNPM
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FILITOS CERÂMICOS DE MARTINÓPOLE (CE)
- POTENCIALIDADE E APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS -

Marcelo de Freitas Medeíros] , M Angélica Batista ljima2, Rioda,n José da Sílva3

Os  ensaios  laboratoriais  preliminares  realizados  em  uma amostra do  quartzo  filito  intemperisado
(saprólito) de Martinópole (CE), correlacionado à Formação Santa Terezinha (Neoproterozóico), localizada
a NW do Ceará, revelaram alguns caracten'sticos cerâmicos compati'veis com os do filito de ltapeva (SP)
utilizado na indústria de cerâmica branca paulista. 0 exame mesoscópico do filito (aspecto terroso, friável e
de cor esbranquiçada), mostrou a presença de grãos detn'ticos de quartzo, sericita e argilominerais. A sua
análise qui'mica revelou teores relativamente  baixos   de Fe203 (1,3% ) e elevados de A1203 (21,7%),  K20

(3,2%) e Si02 (> 61%). Todavia, outras amostras revelaram teores mais significativos de K20, entre 4 e
6,5%.  Os corpos-de-prova testados  (mistura de argila plástica e proporções   de 6.25% e  12.5%  de filito)
foram queimados nas temperaturas de 70°C 9 900°C e 1100°C, mostrando tendência de maiores resistências
à flexão e menores valores de absorção de água com o aumento das proporções de argila plástica.

Os dados obtidos, ainda que preliminaresg sugerem probabilidades de uso do filito de Martinópole
como suplemento da matéria-prima da barbotina de artefatos da indústria  cerâmica branca, na indústria de
material refratário, ou como cerâmica branca de segunda classe. A unidade litoestratigráfica supracitada
ocupa uma área superior a 315  km2,  se constituindo num  atrativo  a mais para justificativa de pesquisas
futuras com o mesmo objetivo supracitado.

Palavras-chave: Filito Martinópole, Formação Santa Terezinha, Ensaios tecnológicos.

] CPRM -Serviço Geológico do Brasi.l -REFO (marcelo@fo.cprm.gov.br);
2UNESP -Doutorado em Geologia -IGCE;
3 DITEM -Fundação Núcleo de Tecnologia Mineral -NUTEC
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PROCESSAMENTO DE DADOS ELETROMAGNÉTICOS (GPR) COM ÊNFASE AO SETOR DE
PETRÓLEO E GÁS: RESULTADOS PRELIMINARES

Mary l.ucia da S{l:va Nogueira] , Vagney ApcLrecido Augustcf , Rc[imu]ulo Maria]w Castelo Brancd3 e Dc[vid de Castro I|)pes3

Ao  longo  dos  ú1timos  anos,  as  técnicas  geofi'sicas  de  investigação  rasa têm  assumido  uma  grande
importância pela crescente demanda em investigações  ligadas  ao meio  ambiente e  sua contaminação.  0
contraste de propriedades físicas como pemissividade dielétrica e condutividade elétrica faz com que os
métodos eletromagnéticos sej am uma fen-amenta apropriada para a detecção e mapeamento, por exemplo, de
plumas contaminantes de hidrocarbonetos em subsuperfi'cie. Neste sentido, o Radar de Penetração no Solo
(GPR), tem sido a técnica geofi'sica mais empregada por apresentar uma alta resolução para investigações
rasas e fortes contrastes das propriedades fi'sicas supracitadas. 0 processamento dos dados GPR consiste em
eliminar os ruídos no sinal geofi'sico durante o seu processo de aquisição. Neste trabalho, utilizou-se dados
obtidos com GPR modelo SIR System-2000 da GSsl no modo de aquisição conti'nuo e com uma antena de
200 MHz. A profundidade de investigação prevista foi de 5 a 6 m e com uma amostragem temporal de 70 ns.
As seções foram levantadas em uma avenida da região industrial e portuária do Mucuripe, em Fortaleza,

próximas a empresas distribuidoras de combusti'veis. A etapa inicial de processamento consistiu na análise
dos pulsos eletromagnéticos em função do tempo de percurso da onda,  através do so:ft4;cz7ic RADAN/or
wz.7ccZows' V.  4.0.2.0,  o  que  possibilitou  localizar e  identificar rui'dos  de  alta e  baixa freqüências  e  aplicar
diferentes filtros verticais e espaciais disponibilizados pelo §o;ft^/cz7it3. Com o intuito de eliminar os rui'dos de
baixa e alta freqüências aplicou-se os filtros verticais passa baixa e passa alta do tipo lIR, com freqüências de
corte de 975 MHz e 60 MHz respectivamente. Aplicou-se também o filtro passa baixa vertical do tipo FIR,

pelo  modo  triangular com  uma freqüência  de  corte  de  530  Mhz  para eliminar  ondas  eletromagnéticas
indesejáveis.  Após  a aplicação  destes  filtros foi  possi`vel  observar uma ampla variação  da amplitude dos
sinais em todas as seções, identificando-se ao longo destas, duas zonas principais de diminuição do sinal.
Uma primeira zona aparece na foma de bolsões, num intervalo de amostragem de 10 a 70 ns e possivelmente
está relacionada  à  presença  de  hidrocarbonetos  e  uma  segunda zona  aparece  no  intervalo  máximo  de
amostragem de 72 ns, logo abaixo da primeira zona, se apresentando de foma continua e na direção horizontal,

possivelmente correspondente ao nível freático. Em uma etapa posterior, pretende-se aplicar os processos de
migração e deconvolução aos referidos dados e avançar nas interpretações dos mesmos. Os filtros supracitados
são procedimentos semelhantes àqueles aplicados nas seções sísmicas, utilizadas em larga escala na prospecção
de petróleo e gás.

JBolsístaANP-PRH-3l/LGPSR/DEGEO/UFC
2Graduação/LGPSR/DEGEO/UFC
3 Iflboi-atório de Geofísica de Prospecção e Sensoriamento Remoto (LGPSR)/DEGEO/UFC
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CARACTERISTICAS DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
DO MUNICIPIO DE MERUOCA, CEARÁ

Míckaelon Belchio_r Vasconcelos] , Carla Maria Salgado Vidal Silva2 , Jose Antorio Bel,trão Sabadia3

As águas subterrâneas sustentam o desenvolvimento de muitas populações. Segundo dados do lnstituto
Brasileiro de Geografia e Estati'stica (1991 ) 61 % da população brasileira é abastecida com água subterrânea,
sendo 43% por poços tubulares, 12% por fontes ou nascent,es e 6% por poços escavados. Este trabalho trata
de uma caracterização das obras de captação de água subterrânea no município de Meruoca, Ceará. Este
município apresenta um relevo montanhoso e pluviosidade relativamente alta no estado, com média superior
a 1.200 mm/ano, diferenciando-se do clima semi-árido caracten'stico do Ceará. Para a realização deste trabalho
foi feito um cadastramento das unidades de captação de água, como poços tubulares, poços escavados e
fontes. Os poços escavados foram divididos em três tipos: cacimbas, cacimbões e amazonas. 0 cadastramento
dos poços foi realizado em quatro etapas: agosto e dezembro de 2001, dezembro de 2002 e abril de 2003. 0
abastecimento no município é realizado predominantemente por água subterrânea através de poços escavados,
enquanto a água superficial abastece apenas a sede e algumas localidades, quase sempre como um complemento
ao abastecimento subterrâneo. A rede de distribuição de água é incipiente, atendendo somente uma pequena
parcela do munici'pio, sendo complementada pela contribuição dos riachos sazonais ou poços. Foi cadastrado
um total de 245 unidades de captação. As fomas de captação caracten'sticas das águas subterrâneas são os

poços escavados, em 87% dos casos, seguidos dos poços tubulares com 9% e as fontes naturais representando
4%.  Dos  poços  escavados,  82%  são  do  tipo  cacimbão  (174),  16%  são  cacimbas  (33)  e  2%  são  do  tipo
amazonas (5). Os poços escavados atingem uma profundidade máxima de 13,7 m e mi'nima de 0,4 m com
uma média de 5,8 m;  o diâmetro dos  mesmos  variou de 6,6 m a 0,4 m com média de 2,2 m.  Os poços
tubulares, num total  de 23,  dão uma pequena parcela de contribuição para o abastecimento,  sendo mais
utilizado em alguns distritos com o fomecimento restrito a poucas unidades habitacionais. As infomações
construtivas dos mesmos é inexistente em decorrência da dificuldade de se obter dados precisos. As águas
subterrâneas em geral possuem condutividade elétrica variando de 56 a 540 ms/cm durante o pen'odo de
estiagem. A partir das infomações obtidas nota-se a grande representatividade da água subterrânea para o
fomecimento d'água para a população, principalmente nas localidades de mais difícil acesso.

]  Depto de Geología, Uiriversidade Federal do Ceará

vasconcelosmb@yahoo.es
2  Depto de Física, Uni,versidade Federal do Ceará

carla@fisica.ufic.br
3  Depto (le Geologia, Uniwersidade Federal do Ceará

sabadía@ufic.br
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AVALIAÇÃO HIDROGEOLOGICA DAS ROCHAS CRISTALINAS DO VALE DO RIO DE
CONTAS N0 MUNICÍPIO DE JUSSIAPE-BAHIA

]Nunes,S.L.T.(])   &2Cmz, M.].M. (2)

0 munici'pio de Jussiape, localizado nas margens do rio de Contas a Sudoeste da Chapada Diamantina
com sede nas coordenadas geográficas: 13° 30' 58" Latitude Sul e 41° 35' 33" Longitude Oeste. A geologia
da área é de influência do Craton do São Francisco durante o Ciclo Brasiliano, e caracterizada pela presença
de um corpo intrusivo em rochas gnássico-migmati'ticas, sendo constituído por numerosas fácies anfibolito
do Bloco do Gavião, onde foram afetadas por eventos tectônicos Transamazônicos. As rochas predominan-
tes são as de composição grani'tica de idade Arqueana, e ainda ocorre alguma cobertura areno-argilosa de
idade terciário-quartenário. A área pesquisada encontra-se sobre um aqüi'fero fissural de rochas cristalinas,
onde o potencial hi'drico subterrâneo amazenado estar diretamente condicionado pelo elevado índice de
fraturamento, pelo grau de abertura das fendas, pela interconexões de fraturas e pela ligação do sistema de
fissuramento dessas rochas associada à situação em que ocorre a coincidência da drenagem superficial com
zonas fraturadas do embasamento cristalino definido como riacho-fenda. A pesquisa tem como objetivo
principal avaliar o potencial hi'drico dos poços tubulares em rochas cristalinas, identificando os controles
estruturais responsáveis pelo comportamento hidrogeológico distinto entre as margens do vale do rio de
Contas, e também a partir das aná1ises fi'sicos-químicos das águas subterrâneas a concentração anômala de
Flúor em alguns poços tubulares. A principal fonte de pesquisa foi o Banco de Dados da Cerb (Companhia
de Engenharia Rural da Bahia), onde foram analisados e cadastrados 23 poços tubulares existentes neste
município.  Na margem esquerda do rio  de Contas  apresentou baixo potencial  hídrico  subterrâneo,  com
percentual elevado de poços  secos e insuficientes e a concentração de Flúor abaixo de  1,5  mg/l, padrão
permitido para consumo humano pela OMS (Organização Mundial de Saúde), e o oposto na margem direita
apresentou um potencial hídrico positivo, onde todos os poços produziram água e com a concentração anô-
mala de flúor acima do padrão pemitido pela OMS (>1,5 mg/l). 0 levantamento realizado das fraturas em
tomo dos poços tubulares, conclui-se que o padrão estrutural dessas rochas cristalinas na margem esquerda
apresentaram fraturas com as direções preferenciais Norte-Sul, usualmente definidos pê1os Hidrogeologos
de fraturas longitudinais  (padrão fechado), dificultando a percolação da água através das fraturas para a
recarga do manancial subterrâneo, enquanto na margem direita apresentaram fraturas com as direções prefe-
renciais Leste-Oeste ou fraturas Transversais (padrão mais aberta) facilitando a percolação da água através
das fraturas para a recarga do manancial subterrâneo. Os altos teores de flúor podem ser explicadas pela ação
intempérica meteórica das águas percolantes, que impõem ações intempéricas às rochas ricas em minerais
como fluorita e apatita,  que se constitueç as prováveis fontes das concentrações anômalas destes elementos.

] Curso de Pós-graduação em G,eoquímica e Meio Ambieitie da UFBA, SRHBA.
2Departamento de Geoquímica da UFBA, jeronimo@tifl)a.br
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MODELAGEM DE DADOS GEOLÓGICOS DOS PEGMATITOS DO SERIDÓ (RN)

Reinaldo A. Petta2, Fá1)io Val,ério Cãmara Xaviei2  , TJwmas F. C. Campos2

PalLlaNra;s ChçNe.. Geoprocessameitio, SIG, Pegmatito, Cerãmica

RESUMO
Em um convênio do DG/UFRN com o Govemo do Rio Grande do Norte, foi montado um projeto que

teve como objetivo, avaliar a potencialidade mineral dos corpos pegmati'ticos da região do seridó com aplicação
na indústria cerâmica. Para gerenciar a enome quantidade de dados geológicos e infomações tecnológicas
geradas, além de mapas e de arquivos digitais de imagens, foi organizado um SIG (Arcview 3.2) voltado
para  a  aná1ise espacial  destas jazidas,  visando  viabilizar o  armazenamento  destes  dados,  e  a  sua fácil
manipulação, pois o alvo seria os empresários do setor cerâmico.

0 sistema do SIG deveria agregar em seu banco de dados, as infomações coletadas pelo projeto, tais
como:-nome da ocorrência, fotos das jazidas, proprietário da lavra e da terra, acesso e condições, aspectos
fisiográficos, infra-estrutura, situação e tipo de lavra atual, litologia e estratigrafia, descrição e a avaliação
técnica de cada corpo, analises qui'micas etc..

0 projeto compreendeu as seguintes etapas:  Íz./-procedimentos geológicos de terreno íz.z./-tratamento
e aquisição dos dados; Íz.z.z./-construção das bases gráficas; Íz.v/-construção das bases alfanuméricas e banóo
de dados; Íi;/-modelagem de dados; e íi;z./-testes de aplicação da metodologia. 0 presente trabalho descreve
detalhadamente  cada uma destas  etapas  apresentando  a metodologia empregada,  e  alguns  exemplos  de
manipulação do sistema.

]  Projeto Fínanciado pelo PADCT/CDT 111 -Finep
'~  Depto  de  Geología UFRN  -Program de  Pós-Graduação  em Geocíências  Cainpus  UFRN  -Natal/RN  CEP:  59072-970

petta@ geologia.ufrn.br  (084) 215-3808
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GEOLOGiA, HiDROGEOLOGiA E ASpECTos An4BiENTAis DAs FONTES DE ÁGUA
NATURAL DA CIDADE DE SALVADOR, BAHIA

Rerilda Fáíima GONÇAIWES ] , Luiz Rogérío BASTOS LEAL] , Sérgio Augusto de Moraes NASCIMENTO]

A abundância e boa qualidade das fontes de água natural da cidade de Salvador contribui'ram para que
a cidade fizesse parte da rota de navegação das embarcações européias no século XV. Algumas fontes de
água natural abasteceram a cidade até a primeira metade do século XIX, quando se deu a implantação de rede
de abastecimento de água a partir de barragem de terra no Rio Queimado, afluente do Rio Camurujipe. A
ofertadeáguapotávelpelosistemadeabastecimentopúblicocontribuiuparaabandonoedegradaçãoambiental
destas fontes, com a instalação de focos potenciais de contaminação nas vizinhanças. Atualmente as fontes
são usadas como altemativa complementar para abastecimento pelas comunidades em seu entomo. Foram
estudadas 16 fontes situadas nos bairros Baixa do Santo Antônio do Cabula, Santa Mônica, Caixa D'Agua,
Cidade Nova, Barbalho, Comércio, Graça, Campo Grande, Tororó, Brotas, Ondina e Federação. Este estudo
tem como objetivos procedera a caracterização geológica,  hidrogeológica, hidroqui'mica e ambiental das
fontes de água natuiral, visando a orientação do poder público municipal e a comunidade para a utilização e
conservação ambiental das mesmas. 0 trabalho envolve pesquisa bibliográfica, atividades de campo e aná1ises

químicas em campo e laboratório.
Do ponto de vista hidrogeológico, as águas subterrâneas da Cidade de Salvador são amazenadas em

dois domi'nios hidrogeológicos distintos, intercomunicáveis e de natureza livre fomando um sistema aqüífero
heterogêneo e anisotrópico. 0 primeiro é representado pelas rochas granuli'ticas do embasamento cristalino
de natureza e francamente fissural, enquanto o segundo é composto pelo manto de alteração do embasamento
e pelos sedimentos areno-argilosos e arenosos que compõe as coberturas sedimentares do Grupo Barreira e
dos terraços pleistocênicos e holocênicos. Os aqüi'feros apresentam apresentam níveis hidrostáticos rasos e
são limitados do ponto de vista do amiazenamento e capacidade de produção dos seus poços  (Guerra &
Nascimento 2000).

Em função da estruturação geológica, as fontes naturais da cidade de Salvador são classificadas como
fontes  de  contato,  vale  e  fratura.  Do  ponto  de  vista  hidroquímico  suas  águas    são  classificadas

predominantemente como clorossulfatadas cá1cicas ou magnesianas e cloretadas sódicas. Apresentam valores
de pH (4,7-6,9), condutividade elétrica (331,0-898,0 ms/cm), salinidade (0,0-0,2mg/1), STD (119,9-422 mg/
1) e oxigênio dissolvido (0,7-5,6 mg/l). As vazões das fonte de Ondina e Contomo representam os valores
extremos entre aquelas estudas com volumes de 27   e 8900 1/h no pen'odo de maior precipitação (abril a
julho) e 22 a 54801/h na época de estiagem (setembro a março) respectivamente.

Os dados obtidos revelam que os tipos hidroquímicos das fontes de água natural da cidade de Salvador
são influenciados pela proximidade com o oceano e interação com o substrato geológico. Embora de modo
geral, as águas das fontes apresentem boa qualidade, há indícios da ocorrência de processos de contaminação
orgânica em algumas fontes estudadas, conforme sugerido pelos altos valores de DBO e coliformes fecais e
totais, além de baixos conteúdos de oxigênio dissolvido. 0 aumento significativo das vazões das fontes logo
após  os  eventos  de  precipitação  revelam  a  alta  condutividade  hidráulica  dos  aqüi'feros  da  cidade  e
vulnerabilidade à contaminação.

] Núcleo de Estudos Hidrogeológicos e do Meio Aml)iente (NEHMA) -Instltuto de Geociênci,as da Uiriversidade Federal da Balria

146 GEOLOGIA APLICADA, ECONÔMICA, GEOFÍSICA E HIDROGEOLOGIA



TECNICAS DE GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO APLICADAS NA
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL HIDROGEOLÓGICO DA FOLIIA IRAUÇUBA

]  RicardQ de__I.ima BrcLndão e Fra]wisco Edson Mendonça Gom!ig±

A  CPRM - Serviço  Geológico  do Brasil  está executando,  através  de um programa de cooperação
técnica entre o Brasil e o Canadá, o Projeto "Otimização de Metodologias para Prospecção de águas Subter-
râneas em Rochas Cristalinas", no contexto climático semiárido, com a finalidade de estabelecer modelos de
ocorrência de água em aqüíferos  fissurados,  estudar os  mecanismos  de salinização  da água em terrenos
cristalinos, bem como desenvolver metodologias de prospecção que aumentem o i`ndice de acertos na loca-

ção de poços produtivos. Este projeto está sendo realizado em três áreas-piloto, localizadas nos estado do
Ceará, Rio Grande do Norte e Pemambuco. No Ceará, a área-piloto escolhida foi a Folha lrauçuba (SA.24-
Y-D-V). Uma das abordagens do Projeto, apresentada neste trabalho, é a utilização de geotecnologias, en-
volvendo técnicas de tratamento digital de imagens de satélites e sistemas de informações geográficas (SIGs),
a fim de analisar e integrar as variáveis do meio fi'sico-biótico que influenciam na capacidade de percolação
e acumulação de água subterrânea.

As operações de consulta, manipulação e análise espacial de dados geográficos constituem a essência
de um SIG. Tais funções utilizam os atributos espaciais e não espaciais das entidades gráficas amazenadas
na base de dados, buscando fazer simulações (modelos) sobre os fenômenos do mundo real, seus aspectos ou

parâmetros. A análise integrada, via SIG, de estudos temáticos como: litologia, estruturas (comprimentos e
interseções de fraturas), relevo (declividade do terreno), solos, clima (precipitação pluviométrica) e cobertu-
ra vegetal/uso do solo, permitiu a caracterização de um cenário hidrogeológico para a Folha lrauçuba, através
da estimativa de favorabilidade à ocorrência de água subterrânea. Trata-se de um estudo regionalizado que

procura fomecer subsi'dios e diretrizes para o desenvolvimento de trabalhos mais detalhados, que tenham
como objetivo a deteminação de áreas mais propi'cias para locação de poços.

A metodologia utilizada, de um modo geral, consistiu de duas fases: a primeira foi a criação e estruturação
do banco de dados em ambiente SIG. Para isso foram gerados os diversos mapas temáticos, processadas e
interpretadas as imagens orbitais e realizadas algumas análises espaciais que resultaram em modelos numé-
ricos de terreno. A segunda fase correspondeu ao modelamento dos dados, por Análise Multicritério, basea-
da no conhecimento, visando a composição do produto final. Cada tema foi analisado individualmente e suas
variáveis foram classificadas (hierarquizadas) segundo sua contribuição para a percolação e armazenamento
de água subterrânea. Os dados foram, então, processados por combinação numérica através da técnica de
Algebra de Mapas, sendo aplicados operadores de soma ponderada para os temas envolvidos,  o que resultou
no Mapa de Potencial Hidrogeológico da Folha lrauçuba.

Palavras Chaves: Geoprocessamento, SIG, Hidrogeologia, Sensoriamento Remoto, Ceará

!  CPRM -Serviço Geológico do Brasil Residêncía de Fortalez.a -REFO
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ÁGUA SUBTERRÂNEA NO PERÍMETRO IRRIGADO DE MORADA NOVA,
NO ESTADO DO CEARÁ.

Robério Bôto de Aguiar] ,. Walber Cordeiro] ; Vi,nícius Feijó Coideiro2

0 açude Arrojado Lisboa, que fomece água para o Pen'metro lrrigado de Morada Nova, do DNOCS,
através da perenização do vale do rio Banabuiú, tem enfrentado uma das piores situações dos últimos 20
anos. Com a capacidade total de amazenamento de 1,6xl09m3, ao final do ano de 2001 atingiu apenas 0,6%
dessa capacidade, o que demonstra a complexidade da operação deste reservatório para garantir as necessidades
dos  usuários,  tornando-se  um  desafio  para  os  gestores  das  águas  realizarem  o  planejamento  e  a
operacionalização do sistema. Para suprir esta carência hi'drica, foi deflagrada uma campanha de perfuração
de poços rasos que, em apenas três anos, perfurou-se cerca de 400 poços tubulares. 0 desconhecimento das
condições de uso dos poços, das vazões extraídas e da real potencialidade do aqüi'fero, demonstra a necessidade
de implantação de instrumentos de gestão que favoreçam a explotação racional deste aqüi'fero. Para tanto, a
COGERH vem medindo sistematicamente as variações dos ni'veis potenciométricos e os volumes explotados
do aqüífero e, assim, pretende implementar ações de gestão de foma a garantir a sustentabilidade hi'drica do
Pen'metro lrrigado de Morada Nova.

J Companlúa de Gestão dos Recursos Hídricos; Av. Aguanambi,1770, CEP 60.055-405, Fortaleza; Ceará; Telefione (085) 257.6538;

Fax (085) 257.6537;  E-i"iil botaguiar@bol.com.br:   walberc@ cogerh.com.br
7-Uníversidade Federal do Ceará; Departamento de Geologia., Campus do Pici, Bloco 912;  E-mail z.ippo@secrel.coin.br
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AVALIAÇÃO DAS PERDAS SUBTERRÂNEAS DA LAGOA DO BONFIM - RN

Roberto Pereira] ; Gerson Caidoso da Silva JLt]úoi2 & João Abner Grimarães Juriof

Desde a construção da adutora Agreste -Trairi -Potengi, localizada no estado do Rio Grande do Norte,
diversos estudos tem sido executados na lagoa do Bonfim, fonte de captação para o sistema adutor. Todavia,
os trabalhos não discutiram a respeito   das perdas subterrâneas da lagoa do Bonfim. A despeito disso, as
investigações do presente trabalho mostra, através do mapa potenciométrico, que a lagoa do Bonfim tanto
recebe quanto perde água subterrânea.  Assim, o principal objetivo deste trabalho é estimar as perdas subter-
râneas da lagoa do Bonfim no final da estação seca, justamente no pen'odo de dezembro de 1998 (1/12/98)
até o ini'cio de abril de 1999 (1/05/99), perfazendo um total de 4 meses ou  153 dias. 0 balanço hídrico da
lagoa do Bonfim considerou, primeiramente, as perdas subterrâneas como um temo residual. Depois, utili-
zando técnicas independentes, aplicou a lei de Darcy e descargas específicas através da analogia de bacias,

para comparar resultados. Finalmente os resultados encontrados apontam perdas que variam de um mi'rimo
de  208,2 L/s até um máximo de  271,1 L/s. Estas devem ser consideradas em qualquer estudo de simulação
desta lagoa.

]  CEFET-RN,   Fone (Oxx84) 215.2636, Fax (Oxxl84) 221.4005, E-mai,l:  bobdudu@digí.com.l", Natal -RN, Brasi.l.
21.  GEOCIÊNCIAS-UFRJ,1.  do  Fundão  -Rio  de  Janeíro,  CEP:  21.949-900.  Fone/Fax:  (Oxx21)    590.8091,  E-mail:

Gerson@acd.ufrj.br, Rio de Janeiro-RJ, Brasi,l.
3  UFRN/LARHISA/CT, Fone (Oxx84) 215.3775, Fax (Oxx84) 215.3703, E~inail:  abner@ ct.LLfm.br, Natal-RN, Brasil,.

XX SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DO NORDESTE  -  FORTALEZA/CE 149



ANÁLISE DOS FATORES RESPONSÁVEIS PELA SALINIDADE DOS AQÜÍFEROS
FISSURAIS D0 CRISTALINO: CASO DA EEGIÃO DE SERRA NEGRA.

*S.G. SIIWA; **J.M. LEGRAND

No Nordeste do Brasil, os aqüi'feros fissurais caracterizam-se por apresentarem freqüentemente eleva-
do conteúdo em sais e baixas vazões. Do total de poços perfurados pela Secretaria de Recursos Hi'dricos do
RN durante o pen'odo de 1997 a 2002, 40% são improdutivos, sendo que dos 60% restantes, apenas 30,7%
fomecem água doce (<1000mgA. de RS).

A locação de poços em aqüi'feros fissurais baseia-se na procura de zonas de cisalhamento com alta
densidade de fraturas que correspondem aos vales hidrográficos. Até o momento não existem critérios na
locação de poços a fim de evitar as mais altas salinidades. As drenagens seguem seu percurso em função das
direções das fraturas e correm em cima de uma camada de 5 a 10 de aluviões constitui'das de áreas e argilas.
As águas de precipitação precisam percolar esses aluviões antes de se acumular nas fraturas do cristalino e
durante essa infiltração as águas solubilizam cátions adsorvidos às argilas ou sais precipitados pelos proces-
sos de evapo-transpiração. A região de Serra Negra (RN), se comparada com outras regiões do Rio Grande
do Norte, tem aqüi'feros fissurais com melhor qualidade. Dos poços tubulares perfurados nas regiões Leste e
Centro-Norte do Estado, respectivamente,  8,4% e  11,6%  deles  apresentam Resi'duo Seco  (RS) inferior a
1000 mg/L, já nas regiões Oeste e Centro-Sul, respectivamente, 43,7% e 40,8% dos poços tem menos de
1000 mgA. de RS, (Silva, 2003). Na região de Serra Negra localizada na porção Centro-Sul, mais de 80% dos

poços tubulares fomecem águas com menos de 1000 mgflL de RS.
A região em estudo, apresenta um relevo bastante acidentado com uma diferencia de altitude de 485 m.

Desta foma, várias drenagens escoam em vales curtos e relativamente encaixados e os açudes construi'dos
nesses vales são relativamente profundos. 0 estudo das correlações entre salinidade do aqüífero e compri-
mento da drenagem na montante dos poços indica que quanto menor o comprimento da drenagem, menor
será a salinidade. Todos os poços com salinidade inferior a 400mg/L de RS  apresentam comprimento de
drenagem, na montante dos  poços,  inferior a 3Km.  0 poço de  3400mgA. de resíduo seco tem  88km de
drenagem. A distribuição dos pontos em um diagrama correlacionando comprimento da drenagem e salinidade
mostra três alinhamentos, indicando que outros fatores influenciam também a salinidade. Esta depende tam-
bém da superfi'cie total e da profundidade dos açudes construídos na drenagem a montante dos poços. São
áreas de grande evaporação, concentrando os sais drenados pelo escoamento. A profundidade dos açudes
dependem do relevo da região que será o terceiro fator significativo para influenciar a salinidade. As regiões
mais planas do RN, tais como a região agreste e a parte centro-norte apresentam as maiores taxas de salinidade
nos aqüíferos fissurais.

Para maior aproveitamento dos aqüi'Íéros fissurais no cristalino das regiões NE do Brasil, preciso no
momento da locação dos poços, ser atento aos critérios seguintes:
1 -Procurar as menores drenagens possíveis.
2 -Evitar perfurar em zonas de alta densidade de açudes na montante do poço, sobretudo em regiões planas.
3 -As regiões com maiores diferenças de relevo serão mais favoráveis.
4 - Analisar as direções de fraturas da drenagem e consultar as caracten'sticas hidroquímicas dos poços da

re8iãO.

* Pós-Graduação em Geociências -IGCE/UNESP -Ri.o Claro/SP.
** Dep.Geologia, Pós-Graduação em Geociências -CCET/UFRN -Nc[ial/RN.

150 GEOLOGIA APLICADA, ECONOMICA, GEOFÍSICA E HIDROGEOLOGIA



CARACTERÍSTICAS HIDROQUÍMICAS DAS ÁGUAS DO ATERRO METROPOLITANO
CENTRO - SALVADOR / BA

Sarah Elizabeth Bellini IADEIRA] , Cristovaldo Bispo Santos] , Luiz Rogério Bastos l.eal ] , Joam A.GLuz ]

Freqüentemente resíduos sólidos são dispostos em áreas de acentuada fragilidade ambiental, promovendo
redução da qualidade e quantidade dos mananciais de água potável da Terra. 0 Aterro Metropolitano Centro
(AMC) é o local de destinação final dos resíduos sólidos urbanos na cidade de Salvador (Bahia), próximo à
interseção da rodovia CIA -Aeroporto com a via Parafuso, na bacia hidrográfica do rio lpitanga. Repousa
sobre as unidades geológicas que compõem o aqüífero livre do Grupo BaiTeiras, próximo à barragem de
lpitanga, que é utilizada para abastecimento de água da capital baiana. 0 estabelecimento de um programa de
monitoramento da qualidade das águas, visa avaliar a influência do aterro no meio ambiente, como o principal
instrumento  de  análise e  avaliação  temporal  e  espacial  dos  manan.ciais  hi'dricos,  assegurando  o  controle

quantitativo e qualitativo do efetivo uso da água na região. 0 Monitoramento dos recursos hídricos subterrâneos
atualmente realizado  no  AMC,  envolve a realização de  aná1ises  físico-químicas  e bacteriológicas em  11

poços no seu interior e 14 poços e cistemas de abastecimento público nas vizinhanças do aterro. No caso das
águas superficiais, são avaliados 07 pontos no entomo do aterro e 07 pontos na seção do rio ltinga, ajusante
do AMC. As amostras coletadas nos pontos intemos, são analisados mensalmente, enquanto os pontos extemos
trimestralmente. Os dados analíticos do período de 1998 a 2003, abrangendo as variações sazonais ti'picas da
região, pemitiu estabelecer e classificar as caracten'sticas qui`micas das águas superficiais e subterrâneas. Os
tipos hidroqui'micos obtidos através do Diagrama de Piper apresentou a seguinte classificação para as águas:
superfici ais -predominantemente cloretada-bicarbonata sódica (75 %) algumas levemente magnesianas (25 %) ;
subterrâneas -com maior contribuição da litologia, caracterizam o tipo mista, variando de cloro-sulfatada-
sódica, bicarbonatadas cálcicas ou magnesianas e cloretada-sódica. As razões iônicas indicam que as águas
subterrâneas apresentam-se mais individualizadas que as águas superficiais, com pH variando de 4,7 a 7,0 -
classificando-as em moderadamente ácidas, porém o oxigênio dissolvido (OD) apresentou-se muito alterado,
seus valores oscilaram entre 0,6 -6,0 mg/l de 02, refletindo forte influência de matéria orgânica consumindo
oxigênio da água. No entanto, para as águas superficiais o OD apresentou uma faixa de variação nomal (4,0
a 7,5 mg/l), mantendo-se dentro do limite estabelecido pela lei em vigor, já o pH registrou uma variação de
5,4  a  7,5  -classificando-as  como  moderadamente  ácidas  à  neutras.  Todas  as  aná1ises  físico-químicas
apresentaram balanço iônico aceitável, com percentual abaixo de 10%. Os resultados analíticos enquadram
os rios da região dentro dos limites estabelecidos para rios classe-2 (Resolução Conama 20/86), conclui-se

que esses rios apresentam oxigênio suficiente para que o OD não atinja valores cn'ticos, que venham estabelecer
condições de anaerobiose. A composição iônica dos poços apontaram para uma maior dispersão nos ânions,

podendo ter sido motivada por influência de mistura de águas salinas. A classificação e qualidade das águas
superficiais e subterrâneas não apresentaram indi'cios de contaminação pelas atividades do aterro, porém os
níveis de OD indicaram um comprometimento da qualidade da água subterrânea, com valores, em sua maioria,
muito abaixo dos estabelecidos pela legislação em vigor.

]  Núcleo de  Estudos  Hidrogeológicos  e do  Meio Ambiente (NEHMA) -Instituto de Geociências  da Universidade     FeáL;-al da

Balúa ( e-mail: sladeíra@ ufl)a.br)
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GEOLOGIA, PETROGRAFIA E ENSAIOS TECNOLOGICOS PRELIMINARES
Do GRANITO ORNAnmNTAL FLORES (RN)

]Soraia M. Carlos Maia; 2Antonio C. Galindo; 3Francisco Augusto Medeiros Neto; 4Francisco V. Silveira;
5José Saraíva Plácido Jr.

0 Granito Flores, comercialmente conhecido, ocorre como um stock granítico de foma subcircular
perfazendo cerca de 30 km2 de área aflorante, ]ocalizado próximo ao Munici'pio de Afonso Bezerra no Estado
do Rio Grande do Norte. É um granito homogêneo, de coloração rosa, bastante fraturado e de textura fina a
fina-média.  Seu padrão de cor e sua homogeneidade,  são fatores  determinantes para a boa aceitação no
mercado  como  produto  omamental.  Suas  rochas  encaixantes  compreendem um  Complexo  Gnáissico
Migmatítico  (embasamento)  onde dominam gnaisses bandados,  usualmente milonitizados  e com feições
migmati'ticas diversas, e augen gnaisses de textura grossa e composição grani'tica (granito comercial Jacarandá).

Petrograficamente, a paragênese fé1sica dominante do Granito Flores é constituída por plagioclásio
(Oligoclásio), quartzo e K-feldspato (microclina), somando em média 90% modal. A biotita representa a
paragênese máfica principal (4 -8% modal), e os cristais de titanita, allanita, opacos, apatita e zircão são os
acessórios  comuns.  Clorita,  muscovita e  opacos são produtos  de alteração da biotita, já carbonato,  mica
branca e saussurita são produtos de alteração do plagioclásio (ação de fluidos deutéricos). De acordo com a
composição modal realizada em 10 lâminas delgadas ao ricroscópio e os diagramas Q-A-P e Q-A+P-M, as
rochas do Granito Flores são principalmente granodioritos leucocráticos.

Foram realizados os primeiros ensaios tecnológicos do Granito Flores, mais especificamente os testes
de alterabilidade, com a finalidade de orientar os usuários quanto a utilização indevida de certas soluções,
objetivando  a previsão  de  possíveis  deteriorações/manchamentos  decorrentes  da manutenção/1impeza
inadequada. Estes testes consistem na imersão de corpos de prova em soluções ácidas e de uso doméstico,
onde a superfície polida foi exposta a esses reagentes para posterior comparação visual antes e após a imersão;

para isto utilizou-se uma lupa binocular.  Os coipos de prova são cubos de 2cm de amostras retiradas de
chapas polidas  do  Granito Flores.  Em uma etapa inicial,  os corpos  de prova foram colocados em copos
descartáveis de 200ml e imersos por um pen'odo de 48h nas soluções de á1cool, querosene, desinfetante de
uso geral, acetona e óleo de cozinha, observou-se alterações apenas nas amostras expostas no querosene e no
óleo de cozinha, deixando estas com a superfi'cie polida mais escura. Na segunda etapa, utilizou-se beckers
de 100ml para imersão dos corpos de prova por um período de 150h em soluções de ácido clon'drico (3% em
massa), hidróxido de potássio (10% em massa), ácido cítrico (3% em massa), hipoclorito de sódio (2,5% em
massa)  e  hidróxido  de  amônia  (10%  em massa).  Dessas  amostras,  as  que apresentaram alterações  mais
significantes foram as expostas nas soluções de ácido clon'drico e ácido cítrico, deixando a face polida das
mesmas com aspecto esbranquiçado, onde o ataque foi mais expressivo nos minerais máficos (biotita) e nos
feldspatos, comprometendo assim a estética da rocha. Vale ressaltar que, nas amostras imersas no restante
das soluções ácidas houve alterações suaves apenas no lustre da face polida.

i  pPGG-UFRN
2ppGG-UFRN;
3DG-UFRN;
4PPGG-UFRN-CPRM;
5  CG-UFRN
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CARACTERIZAÇAO DE PLUMAS CONTAMINANTES DE HIDROCARBONETOS
EM POSTOS DE ABASTECIMENT0 DE COMBUSTÍVEL DE FORTALEZA,

COM BASE NO MÉTODO GPR

Telma Regina Martins Aguiar Magalhães Pedrosa] & Dcwíd Lopes de Castro2

A presente pesquisa tenta estabelecer critérios para a aplicação do método geofi'sico GPR (Ground
Penetrating Radar) em áreas sujeitas à contaminação da subsuperfície por substâncias orgânicas, em particu-
1ar, hidrocarbonetos, produzidas por vazamento em postos de abastecimento. A solução deste problema por
técnicas tradicionais como sondagens e coleta de amostras para aná1ise são limitadas devido a seu custo e
morosidade e principalmente pelo fato dos contaminantes orgânicos moverem-se em subsuperfi'cie de ma-
neira complexa e diferenciada. Entretanto, estes compostos devem ser imediatamente detectados e mapeados,

pois oferecem riscos de incêndio e explosões. A metodologia proposta constitui-se de um levantamento de
todos os postos em operação entre os anos de  1970 até 2001 no município de Fortaleza deste total, foram
selecionados 20 postos, levando-se em consideração seu substrato geológico e a idade dos tanques de abas-
tecimento, bem como as facilidades operacionais de realização de seções GPR e coleta de água para análise
química. A resposta eletromagnética das plumas contaminantes em subsuperfi'cie é representada pela ausên-
cia de reflexão do sinal GPR, denorninadas de "zonas de baixa reflexão". 0 levantamento geofísico associ-
ado ao histórico do posto e às análises qui'micas permitiu a classificação dos postos em três tipos: contamina-
dos;  suspeitos e não contaminados. Os postos classificados como contaminados foram os que nas seções
GPR apresentaram de foma bastante evidenciada zonas de forte perda de sinal e que possuíam histórico de
contaminação comprovado diretamente através de aná1ise da água e/ou solo; os postos classificados como
suspeitos foram os que apresentaram anomalias semelhantes, mas que não apresentam histórico de contami-
nação e onde não foi possível a coleta de água e, por fim, como não contaminados os que não apresentaram
anomalias com estas caracten'sticas e nem histórico positivo. As amostras de água para aná1ise química que
foram coletadas em 6 dos postos selecionados serviram para comprovar os resultados obtidos nas seções
GPR dos dois postos com histórico de contaminação e como suporte para as seções dos postos que não tem
nenhuma notificação de contaminação.  0 método mostrou-se aplicável para detectar plumas de contamina-
ção, porém sua resposta na diferenciação dos litotipos em subsuperfície não foi totalmente conclusiva, tendo
em vista que os postos na sua maioria são aterrados e o GPR é um método de investigação rasa, de poucos
metros.

J Pós-Graduação em Geologia -UFC (Bolsista -  CNpq/CTHIDRO)
2I.aboraíório de Geofísica de Prospecção e Sensori,ameitio Renwto -LGPSR -UFC
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ESTUDO COMPARATIVO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA E AS VARIEDADES DE ARGILAS
BENTONÍTICAS DA REGIÃO DE BOA VISTA, PARAÍBA.

TUMKUR RAJARAO GOPINATH, VALÉRIO CARLOS DE ALMEIDA CRUZ & JOSÉ AVELINO FREIRE

As argilas bentoníticas de Boa Vista-PB fomam pequenos depósitos, distribui'dos numa distância de
10 km. As rochas encaixantes são o derrame basá1tico do Terciário no lado leste e os granitos e gnaisses do
Pré-Cambriano a oeste. A argila bentonita é caracterizada pela predominância dos argilo-minerais esmectita,
ilita e caulinita. As argilas em alguns depósitos ocorrem intercaladas com basalto alterado em outros com
areia, silte e calcedônia bem como ocorrem em varias tonalidades das cores. As principais tonalidades das
cores observadas são chocolate, verde, bofe, vermelho e branco, embora nas jazidas classificam se em cores
de combinação dessas principais cores mencionadas acima. As empresas mineradoras e beneficiadoras locais
de argila bentonita utilizam as cores como guia para lavra, estocar e beneficiar. As propriedades tecnológicas
das argilas demonstram uma certa dependência às cores existentes. . Objetivo de trabalho é para identificar as
diferenças inerentes na composição química entre as tonalidades das cores das argilas encontradas nas jazidas.
0 presente trabalho mostrou que existe uma relação distinta entre as cores da bentonita e a composição

qui'mica e mineralógica nas jazidas de bentonita de Boa Vista.

J Departamento de Mineração e Geología, Ceniro de Ciências e Tecnologia/Uiriversídade Federal de Campina Grande, C.P.10009,

Campim Grande, Paraíba, Brasil. tumkur@ uol,.com.br
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MODELAnfflNTo GEOLOGlco DA ]AzlDA DE vERMlcuLITA CoM pROGRAMA
DATAMINE E SUA APLICAÇÃO NA EXPLORAÇÃO,  QUEIMADA NOVA-PI.

TUMKUR RAJARAO GOPINA:TH] , GRACILIO VARJÁO DE OljlvEIRA]
& AARÃO DE ANDRADE LIMA]

A jazida de vermiculita da região de Paulistana de Piaui encontra-se associada a rochas ultramáficas
encaixadas por fomações Proterozóicas. A vemiculita ocorre disseminada de foma irregular. 0 depósito
tem extensão de 2 km x 1,5 km e minério é explorado na foma de mina a céu aberto. Devido a irregularidade
da jazida   a exploração sistemática toma-se onerosa e de alto custo. 0 objetivo deste trabalho é definir a
forma exata de j azida de minério utilizando modelamento tri-dimensional e geoestatistica. 0 estudo foi feito
sobre uma sub-área na área de estudo. A espessura da vermiculita foi deteminada com uma malha de 89
furos.  A espessura de minério  varia de 0,85  m a  19,39  m com uma média de  10,8  m.  0  coeficiente de
variação obtido é de 36,54% mostrando variação considerável da espessura na jazida. 0 modelamento do
depósito  com  programa  Dczfcz77tz.7w  foi  elaborado  utilizando  espessura  como  variável.  Os  modelos
tridimensionais que podem ser visualizados em qualquer angulo demonstram alto grau de irregularidade do
depósito nos sentidos verticais e horizontais.  A forma geométrica dajazida varia bastante refletindo origem
da rocha que deu deposito.  A natureza intrusiva das rochas portadores  de vemiculita,  modificados pela
defomação estrutural resultou em a foma geométrica muita variada de jazida de vemiculita.

J Departamento de Mineração e Geologia, Ceitiro de Ciências e Teciwlogia/Universídade Federal de Campím Grande,

C.P.10009, Campim Grande, Paraíba, Brasil. tumkur@ uol.com.br
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HIDROLOGIA ISOTÓPICA E HIDROQUÍMICA UTILIZADAS COMO TRAÇADORES NA
IDENTIFICAÇAO DE FONTES  E CARGAS CONTAMNANTES NA BACIA

DO RIO IPITANGA - SALVADOR/BA.

Adal,tro Torres de AZEVEDO JR]  , Sarah Eliz;abeth Bel:liiú LADEIRA] , Luíz Roério Bastos ljEAL ]

A utilização de isótopos estáveis da água (ãD e ãÍ80) associados a hidroqui'mica, como ferramenta de
análise dos diversos problemas relacionados ao ciclo hidrológico, vem desenvolvendo-se na Bacia do rio
lpitanga, região metropolitana de Salvador (Bahia), com o objetivo de identificar e caracterizar, possíveis
fontes e cargas contaminantes originadas por efluentes de resíduos orgânicos, provenientes dos sistemas de
esgotamento  sanitário e do  aterro sanitário da região metropolitana de Salvador.  0  aterro metropolitano
centro (AMC), está inserido na bacia hidrográfica do rio ltinga, sub-bacia do rio lpitanga e principal fonte de
abastecimento de água da região. Hidrológicamente a área caracteriza-se pela ocorrência de dois tipos de
aqüi'feros:  um de natureza granular -  relacionado  aos  sedimentos da Fomação Barreiras e ao manto  de
alteração do embasamento cristalino; o outro fissural - associado às fraturas das rochas do embasamento. A
direção do fluxo subterrâneo é deteminada preferencialmente, pela declividade do terreno, e a recarga dos
aqüi'feros  através  da infiltração direta das  águas de chuva.  Os índices pluviométricos na área,  assumem
valores em tomo de 2700mm, distribui'dos entre os meses de fevereiro ajulho. 0 monitoramento dos recursos
hi'dricos superficiais e subterrâneos, envolveram aná1ises fi'sico-químicas e bacteriológicas, em 14 pontos de
águas superficiais e 25 poços e cistemas de abastecimento humano, na área do AMC e no seu entomo. 0
estudo isotópico contou também, com amostragens de água superficial, coletadas em 10 pontos ao longo da
rede de drenagem da bacia.

Os  resultados  das  análises  isotópicas,  demonstram  homogeneidade  entre  águas  superficiais  e
subterrâneas, com valores para do]8 entre -1,8%o e O,5%o, e dD entre -9%o e 2%o (padrão de referência V-
SMOW). Esses dados evidenciam uma recarga direta dos pontos amostrados, pelas águas da chuva, ainda
que tenha exibido ligeiro desvio da curva meteórica,  indicando processos  de evaporação acentuado, nas
proximidades da barragem do Rio lpitanga. As análises hidroqui'micas, classificam as águas subterrâneas no
tipo mistas (cloretada sódica, cloro-sulfatada sódica e bicarbonatadas cálcicas ou magnesianas), tendo pH
moderadamente ácido, porém o oxigênio dissolvido (OD) apresentou valores abaixo do estabelecido pela
legislação. A qui'mica dessas águas, apontam maior dispersão nos ânions, evidenciando influência de águas
salinas.  As  águas  superficiais  revelam-se,  predominantemente  cloretada-bicarbonatada-sódica,  algumas
levemente magnesianas,  com pH moderadamente ácido  a neutro e  o  conteúdo  de OD  dentro do padrão
nomal (Resolução CONAMA 20/86).

Os  dados  obtidos,  ainda que ti'midos,  sugerem contribuições  de frações  orgânicas  provenientes  de
fontes antropogênicas em alguns pontos da bacia hidrográfica, deixando-a passi'vel de contaminações.

'  Núcleo de Estudos Hidrogeológicos e do Meio Ambiente (NEHMA) -Institiito de Geocíências da U]riversidade    Federal da

Bcz/iz.ft í e-mail : sladeira @ufba.br)
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A MORTE DO RIO AÇU OU PERDA DO DIREITO DA POPULAÇÃO DO
VALE DO AÇU DE BEBER ÁGUA POTÁVEL

Andréa Lessa da Fonseca] , Francisco Gíl,dásio de Figueiredo2, Mi,lton Bezerra do Vale3 ,
Jerôrimo Pereíra dos Santos4 e André Luis Calado Araújo5.

0 rio Piranhas-Açu localiza-se na região Central Ocidental dos Estados do Rio Grande do Norte e
Paraiba. Sua nascente localiza-se na fronteira entre Pemambuco e Parail)a, compreendendo uma área total de
44.600 Km2, sendo 17.462 Km2 no Rio Grande do Norte. Ele é de vital importância para a região, visto que
corta terras semi-áridas, onde praticamente não existe disponibilidade de água para as populações locais.

Este rio é responsável pelo abastecimento direto de água potável para cerca de 600.000 pessoas em 38
municípios, quase um terço da população do RN, através de captações da CAERN-RN nas cidades adjacentes
à sua bacia, sistemas de adutoras, ou coleta de água direta nos povoados, sítios e fazendas ao longo da sua
bacia hidrográfica, sendo seu principal uso o abastecimento para consumo humano. Também tem outros
usos, tais como: dessendentação de animais, agricultura e pesca. 0 rio Açu tem grande importância econômica
regional, pois fomece água para fruticultura irrigada do Vale do Açu, além de abrigar grandes projetos de
carcinocultura, diretamente responsáveis por milhares de empregos e pelos principais itens produtivos (frutas
e camarão) da pauta de exportação do Rio Grande do Norte.

Com objetivo de verificar a qualidade da água do Rio Açu consumida pela população foram realizadas
coletas de água para análises laboratoriais, sendo escolhidos 21 pontos de coleta ao longo do rio, sempre nos

pontos próximos a captações para o abastecimento de água para consumo humano.
Tomando por base o estudo realizado, pode-se afimar que a água do rio Piranhas-Açu no trecho

estudado apresenta-se como preocupante em sua qualidade físico-química e microbiológica, e em alguns
trechos o rio já não pode ser classificado como classe 2 (Resolução CONAMA 20, 1986). Sinais evidentes
de comprometimento  grave da qualidade  da água, tais como concentrações elevadas  de Cianobactérias,
presença de mau-cheiro, caramujos, população doente, animais doentes foram observados durante o estudo.
0 caso mais grave, detecta-se nas captações de água de Macau, Pendências e Alto do Rodrigues, com água
contaminada por colifomes fecais chegando a 104CF/100ml.

A  qualidade da água também foi  avaliada  de forma indireta,  sendo realizadas entrevistas  sobre  a
qualidade da água distribui'da nos municípios e distritos abastecidos pelo rio, compreendidos na área estudada.
Essa avaliação indireta mostrou que a população não confia na água do rio.

] Engenheira Química, Mestra em Engenharia Química, Doiiioranda em Engenharia Química, professor a do CEFETRN
2Químico, Mestre em Química, professor do CEFETRN
3Engenheiro Químico, professor do CEFETRN
4Geólogo, Mestre em Geociêncías, professor do CEFETRN
5Engenheiro Civil, Mestre em EngenlLaría Scuritária, PhD em Engenharia Sanitáría, professor do CEFETRN
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o SENSoRIAnmNTo REMOTo E o GEopRocEsSAnmNTo CoMo FERRAmNTAS
APLICADAS Ao GERENCIAnfflNTo cosTEIRo: ESTUDo EVoLUTIVo

MULTITEmoRAL DA LINHA DE COSTA DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/RN

]Ama Pauletti Cruz Rogério]' 2 ; Venerando Eustáquio Amaro3 Armando Bezerra de Araújoí ;

Lil,iane Carla da Nóbrega] ;

A área em estudo encontra-se inserida na porção  setentrional  do Estado  do Rio  Grande do Norte,
englobando  o  Município  de  Areia  Branca  e  adjacências.  Esta  região  é  caracterizada  por  atividades
sócioeconômicas de grande importância para o Estado, como a produção de sal, exploração de petró1eo e gás,
bem como, a carcinicultura. Estas atividades encontram-se numa área marcada por intensa dinâmica costeira,
o que justifica um monitoramento adequado com o auxilio de sensores remotos multitemporais, a fim de
avaliar o comportamento evolutivo desse ambiente costeiro.

A metodologia aplicada foi baseada na interpretação de dados digitais de sensoriamento remoto obtidos
em épocas distintas, compreendendo fotografias aéreas (1979) na escala de 1/40.000 e imagens multiespectrais
dos saté1ites SPOT-IRVIR (1996), Landsat 5-TM (1989) e Landsat 7-ETM+ (2001), com resoluções espaciais
de 25 m para a SPOT-ImvIR e 30 m para as demais. Essas imagens inicialmente foram georreferenciadas e
em seguida processadas utilizando técnicas de PDl no software ER Mapper v.6.3.

Todos  os  dados  digitais  processados  foram  armazenados  em  um  banco  de  dados  ambientais
georreferenciados e encontram-se disponíveis em ambiente SIG. Essas infomações permitiram a delimitação
da linha de costa entre os pen'odos correspondentes as datas dos produtos de sensores remotos. A delimitação
destas linhas de costa foi baseada na interpretação e vetorização das mesmas no software ARCVIEW v.3.2,

que resultou em vários Zczyers. Nas etapas seguintes, os diversos Zczycrs foram sobrepostos de acordo com o
intervalo  de  tempo  entre  cada  data.  A  partir  dessa  integração  conseguiu-se  confeccionar poli'gonos
correspondentes as áreas que sofreram erosão, acresção ou sem modificação. Por fim, as áreas dos polígonos
foram calculadas apresentando valores absolutos que não podem ser considerados reais, devido às distorções
nas imagens ou ate mesmo erros de digitalização.

Os resultados obtidos mostraram que todo o intervalo monitorado desde 1979 até 2001 do munici'pio
de Areia Branca, acumulou um total de áreas com acresção em tomo de O.799km2 e de erosão 0,153 kin2 ,
bem como áreas sem modificação, na qual predominou, chegando a atingir cerca de 433,217km2. 0 estudo
de quantificação da dinâmica costeira do município de Areia Branca é de fundamental importância para
identificação de áreas para proteção e recuperação, como também das áreas com predominância de processos
erosivos  e/ou  acrescionários,  principalmente  aquelas  que  sofrem intervenção  sócio-econômica,  onde  os

processos erosivos são bastante atuantes.

J Curso de Geologia -Graduação/UFRN/GEOPRO
2Bolsista Agêncía Naci,onal do Petróleo/PRH 22
`3 Departameitio de Geologíti/PPGG/PRH 22 -UFRN
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OS CAi\mos DE DUNAs Do cEARÁ: FUNDAnmNTos DiNÂMicos pARA uM MODELO
INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ZONA COSTEIRA.]

ALntôrio Jeovah de ALndrade MEIREljES2 , Edson VICENTE DA SIIWA2

As  dunas  do  litoral  cearense foram  estudadas  de modo  a caracterizarem  a dinâmica geoambiental
envolvida na evolução geomorfológica da plani'cie costeira.  Os dados básicos, relacionados com aspectos
fisiográficos, classificação dos diversos tipos, fontes e transporte de  sedimentos, foram associados a eventos
de flutuações do ni`vel relativo do mar e mudanças climáticas para composição de um modelo evolutivo.
Aliado  aos agentes  morfogenéticos, foi  possi'vel definir a participação das dunas na regulação do aporte
sedimentar para a construção de terraços marinhos holocênicos, origem de lagoas costeiras e morfodinâmicas
dos  sistemas  estuarino  e  praial.  Foram  caracterizadas  as  áreas  em  que  as  dunas  que  migram  sobre  os

promontórios e as que alcançam as margens dos estuários e canais de maré, foram ocupadas pela expansão
de núcleos urbanos, implantação de equipamentos tun'sticos, abertura de estradas e loteamentos. Verificou-
se o favorecimento de um conti'nuo déficit de sedimentos ao longo da zona costeira nestes setores reguladores
do aporte sedimentar através do bypass de areia para a praia, com o incremento da erosão. Unidades ambientais
caracterizadas pela dispersão de sedimentos, fomecedoras/alimentadoras de material para o sistema praial e
reguladoras dos  fluxos  de matéria e energia que impulsionaram a origem e desenvolvimento do  sistema
costeiro, em muitos casos, foram utilizadas de forma inadequada. Foi produzido um novo comportamento
evolutivo, em grande parte orientado para o avanço definitivo da erosão. Foi identificado um total de 53
áreas,  em escala  1:50.000,  onde os campos  de dunas participam ativamente da dinâmica praial em  uma
extensão de aproximadamente 573 km de litoral. Estão relacionadas aos promontórios (28 áreas) e aos estuários
e canais de maré (25 áreas). A utilização inadequada dos campos de dunas móveis em dos setores (cordões
arenosos) que fomecem sedimentos para as dunas [dinâmica de interdependência praia i duna i praia e
praia i duna i estuários i bancos de areia i praia] inviabilizaram o fluxo de areia e acarretaram mudanças
rápidas no padrão morfodinâmico do litoral. Com a continuidade da remobilização dos materiais sedimentares

pelas ondas em áreas sem recarga de areia,  foi  desencadeada erosão acelerada em longos trechos e com
setores de praia intensamente degradados. Com o transporte de areia da praia sem a reposição dos sedimentos
aportados pelas dunas, a dinâmica litorânea tratou de utilizar o volume de areia amazenado na berma (antes
acumulado com material proveniente do bypczss de sedimentos), morfologia comumente coberta por dunas
frontais.  Quando estes  eventos  atingiram esta magnitude,  os  impactos  ambientais  negativos  acarretaram

graves  danos  à paisagem costeira e envolveram elevados custos  sócioambientais,  econômicos e culturais
para a região. Foram utilizados recobrimentos aerofotogramétricos e imagens de satélite multitemporais e,
para a definição local dos processos geoambientais, elaborados mapas geológicos, geomorfolÓgicos, de fluxos
de sedimentos, classes de uso e de riscos.  Ao final, foram elaborados modelos locais,  para serem utilizados
como importantes instrumentos geradores de subsídios técnicos  e estratégias para o planejamento e gestão
da zona costeira cearense.

] Trabalho fimnciado pelo CNpq. e FUNCAP
2  Professores do Departamento de Geografia da UFC
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ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO GEOAM}IENTAL DA REGIÃO ADJACENTE À FOZ DO
RIO APODI, COM BASE NA CARTOGRAFIA TEMÁTICA MULTITEMPORAL DE

PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOT0

] Arrnando Bezerra de Araújo] ; Venerando Eustáquio Amaro2 ; Iracema Miranda da Silveira3 ;

Anna Pauletti C.  RogérioJ'4, Liliane Carla da Nóbrega]

0 estudo dos produtos dos sensores orbitais permite a acariação de uma significativa quantidade de
infomações espaciais em um curto intervalo de tempo,  sem que seja necessário o contato direto com os
objetos os quais estudamos. Por este motivo, o uso destes produtos tem se tomado uma feiTamenta de grande
importância nos estudos geoambientais.

Estes produtos orbitais correspondem, neste trabalho, a imagens obtidas pelos satélites LANDSAT 5
TM (09/08/1989) e LANDSAT 7 ETM + (13/08/1999), ambas do mesmo ponto-órbita (216_063), e SPOT
HRVIR (14/06/1996) do ponto-órbita 726_730.

Os critérios e procedimentos metodológicos utilizados neste trabalho são os mesmos definidos por
Amaro (1998), que os define em função dos fatores: (i) da habilidade dos sistemas sensores na diferenciação
das unidades de paisagem;  (ii) do realce entre os contatos das diferentes unidades de paisagem e;  (iii) da
identificação e distinção entre os tipos de cobertura vegetal e ocupação do solo presentes na região analisada.

A aná1ise destes produtos possibilitou e interpretar as unidades constituintes da área em apreço, através
do uso de técnicas de Processamento Digital de lmagens, que consistem em ferramentas de manipulação de
imagens  digitais,  objetivando  o realce visual  de  seus  aspectos  naturais, facilitando  assim a interpretação
visual e resultando na elaboração de variados mapas temáticos em escala de  1:50.000, de acordo com as
unidades de paisagem identificadas.

Inicialmente foram elaborados os mapas de Uso e Ocupação do Solo dos anos de 1989,1996 e 1999,
devido à facilidade na interpretação dos dados superficiais dos sensores orbitais. A análise multitemporal
deste tipo de produto, através de um Sistema de lnformações Geográficas, pemitiu o monitoramento da área
em estudo, identificando tendências de mudanças e suas respectivas fontes, sejam elas naturais ou antrópicas.

A elaboração do Mapa Geomorfológico usou como base cartográfica as composições coloridas em
RGB 753 e razões 7/3-5/3-4/3 e 4/7-7/5-3/4, auxiliadas pelo mapa geomorfológico elaborado pelo GEOPRO
& IDEMA (2002) para o Estuário do Rio Apodi.

0 Mapa de Unidades Geológicas da área f.oi baseado nas composições coloridas em RGB 531 e razões
7/4-5/3-4/2, 7/3-5/3-4/3 e 4/7-7/5-3/4, auxiliadas pelo Mapa Geológico do RN do DNPM (1998).

Após  a elaboração  desta base cartográfica,  foi  possível  estabelecer que  as  ferramentas  de  SR  em
associação aos recursos gerados pelo SIG, mostraram extrema eficiência no estudo de variações geoambientais,

provendo infoimações quantitativas e qualitativas procedentes das variações do uso e ocupação do solo.
Tais  técnicas  constituem  importantes  ferramentas  no  monitoramento  e  gerenciamento  ambiental,

denotando tendências de crescimento naturais e antrópicas, possibilitando assim o planejamento adequado

para o desenvolvimento sustentável da região, onde medidas poderão ser apontadas para minimizar possíveis
impactos ambientais na região, principalmente àquelas relacionadas às atividades industriais. Estudos dessa
natureza são  de  vital  importância na análise e gerenciamento  ordenado  do  uso e ocupação  dos  terrenos
costeiros.

J Curso de Geologia -Graduação\ UFRN \GEOPRO
2Departamento de Geologia\ PPGG \ PRH 22^ UFR:N
3 Museu Câmara Cascudo\ UFRN
J Bolsista AN P \ PRH 22
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ANÁLisE MuiJTiTEmoRAL E QUANTiFicAÇÃo DA MOEFODiNÂMicA cosTEiRA DA
REGIÃO DE GROSSOS E TIBAU - RN

] Armando Bezerra de Araújo] ; V enerando Eustáquio Amaro2 ; Iracema Mircmda da Silveira3

A região estudada engloba os Municípios de Grossos e Tibau, na porção setentrional do Estado do Rio
Grande do Norte, onde sua zona costeira encontra-se intensamente afetada por processos costeiros, sejam
eles construtivos (deposicionais) ou destrutivos (erosionais), associados ao aporte sedimentar e às correntes

geradas pela interferência da Foz do Rio Apodi, que por caracterizar um "sistema aberto", nem sempre tem
sua carga de sedimentos balanceada, resultando numa instabilidade morfodinâmica.

Esta região encontra-se submetida a processos costeiros de intensidade considerável e caracteriza uma
importante zona ao desenvolvimento sócio-econômico estadual, onde se destaca a presença de campos de
extração de sal e a forte tendência de expansão da carcinicultura, o que justifica este estudo.

0 conjunto de processos responsável por esta intensa dinâmica é formado por ventos, ondas e marés,
faz com que as conseqüências oriundas destes sejam bastante preocupantes, visto o acentuado grau erosivo
costeiro. Dentre todos os fatores, os ventos são os mais importantes, uma vez que são responsáveis pela
geração das ondas e por conseqüência das correntes litorâneas. Sua orientação é marcada pela orientação dos
campos de dunas locais, denotando sentido de migração dos ventos preferencialmente para SW.

Este tipo de estudo possibilita o mapeamento das tendências de evolução e a quantificação da dinâmica
costeira construtiva e/ou  destrutiva para esta região,  além  de  determinar áreas  suscepti'veis  (ou  até já
danificadas) pelos agressivos processos costeiros atuantes.

Após a elaboração dos mapas de linha de costa dos anos de 1989,  1996 e 1999 sua comparação que
resultou no mapa índice de quantificação dos processos no peri'odo entre os intervalos de 1989-1996,1996-
1999 e  1989-1999.

Nos períodos  de  1989-1996 el996-1999  não foram observadas  variações  significativas  quanto  aos

processos  costeiros,  por motivos  ainda não  conhecidos;  sendo  uma das  possibilidades  é que  o  balanço
sedimentar da área encontrou um relativo equilibrio durante estes pen'odos.  Esta aná1ise se mostra mais
significativa na comparação do pen'odo de 1989 a 1999; percebemos que processos erosivos atuam de foma
mais incisiva, representando cerca de 90,66% das áreas afetadas pelos processos costeiros, estabelecendo
uma tendência maior, que apesar de lenta, é contínua. Os resultados mostram uma forte tendência erosiva

predominante sobre a deposicional, onde cerca de 90% das áreas modificadas são referentes ao efeito erosivo,
corroborando a tendência regional de todo o litoral setentrional do Estado do rio Grande do Norte, assim
como observado por Souto (2002) em uma área próxima a Macau.

Apesar de aparentemente a área não mostrar grandes pontos de concentração do efeito erosivo, este

processo  constitui  um fator de extrema preocupação  a futuros  estudos,  pois  mesmo nesta área,  onde  se
localiza um estuário de importância regional responsável pelo constante despejo de sedimentos, ocorre uma
tendência erosiva regional que denota a forte influência e atuação dos processos costeiros responsáveis,
muitas vezes, por grandes catástrofes ambientais e sócio-econômicas, quando da falta de conhecimento e
medidas mitigadoras aos efeitos destrutivos naturais.

] Curso de Geologia -Graduação\ UFRN \ GEOPRO

2Departaineitio de Geologia\ PPGG \ PRH 22^ U FRN
3 Museu Câínara Cascudo\ U FRN
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ELABORAÇAO DE MAIAS DE SENSIBILIDADE AM3IENTAL AO DERRAMARfflNTO DO
ÓLE0 DOS MUNICÍPIOS DE MOSSORÓ, TIBAU E GROSSOS, COM AUXÍLIO DE

PR0DUTos DE SENSoRIAnmNTo REMOTo oRBITAL

] Armando Bezerra de Araújo] ; Venerando Eustáquio Amaro2 ; Iracema Mircmda da Sílveira3 ;

Aima Pauletti C. Rogério]'4, Lil,iane Carla da Nóbrega]

A presença do petróleo como elemento de importância ao desenvolvimento antrópico advém de longas
datas.  Registros históricos relatam a utilização desta substância pelos egípcios; pelos gregos e romanos,
incas e maias dentre várias outras civilizações. Na atualidade o petróleo representa cerca de 34,2% da matriz
energética brasileira.

Apesar de todo aparato tecnoiógico envolvido, ainda existem grandes possibilidades da ocorrência de
poluição por ó1eo em ambientes adjacentes aos locais de exploração. No Estado do Rio Grande do Norte
podemos destacar o Pólo Petroli'fero de Guamaré, o maior produtor terrestre de petró1eo do Brasil, 1ocalizado
no munici'pio de Guamaré - RN.

A área próxima ao pólo apresenta uma faixa onde algumas instalações costeiras foram construídas
desde o ini'cio dos anos oitenta, para atender a exploração de óleo e gás como: o canal de acesso ao porto de
Guamaré, seis oleodutos e gasodutos ligando as instalações em terras aos campos de Agulha e Ubarana e
dois emissários.

Diante disso, áreas sob influência do Pólo, localizadas ao longo de quase toda a costa norte do Estado
do Rio Grande do Norte, são altamente susceti'veis à poluição por óleo caso ocorra um derramamento em
Guamaré.

A metodologia adotada neste trabalho é baseada nas especificações e nomas técnicas descritas pelo
jvooA Coczsfczz Sci/z.ce, adaptadas pelo MMA (Ministério de Meio ambiente) para a costa brasileira.

Os Mapas de Sensibilidade Ambiental ao Derramamento do Ó1eo (MSA), desenvolvidos pelo MMA,
contêm três tipos de informações principais, relacionadas à:

Índice de Sensibilidade de Linha de Costa: foram definidos três trechos costeiros de acordo com o
seu ISL, no caso 2, 3 e 10 respectivamente, onde cada índice é representado por uma cor, atribui'da de acordo
com as caracten'sticas fi'sicas de cada seguimento costeiro;

Recursos Biológicos:  Apesar do estudo biológico estar fora do escapo deste trabalho, foi possível
identificar sumariamente algumas espécies  animais comuns a esta porção da costa setentrional,  as quais
constituem importantes  sistemas  biológicos  marinhos.  Destacam-se  tartarugas  marinhas  aves  marinhas,
conchas e caracóis e caranqueijos;

Usos Humanos dos Recursos (Atividades Socioeconômicas): Destacam-se:  as salinas, com forte
tendência à substituição pela carcinicultura e os campos de exploração petrolífera na região SE do área,
constituindo uma das principais ameaças ambientais aos compartimentos ecológicos em casos de derrames
ocasionais. Além disso merece destaque o turismo relacionado à Cidade de Tibau.

Após sua elaboração, o MSA revela compartimentos frágeis desta área, onde estudos relativos ao grau
de  sensibilidade  do  trecho  da  costa  analisado  indicam  a  presença  de  três  diferentes  compartimentos
geoambientais, classificados de acordo com suas propriedades físicas e biológicas.

Outro fator a ser destacado é a forte tendência (apesar de ainda não atuante na área) da substituição das
salinas por viveiros de camarão. Sua implantação desordenada pode causar prejui'zos ainda maiores à fauna
e flora ainda remanescente na região.

] Curso de Geologia ~ Graduação \ UFRN \ GEOPRO
'-Departameiuo de G eologia\ P PGG \ PRH 22^ U FR:N
3 Museu Câmara Cascudo \ UFRN
4 Bolsista ANP \ PRH 22
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PoTENCIAIS IMPACTos An4BIENTAIS No TRANSpoRTE DE pETRÓLEo E DERlvADoS
NO RI0 SOLIMÕES, AM - RESULTADOS PRELIMINARES

]Carmo, M. R. do.; Alecrím, J. D.., Cimha, E. F. da S.; Pereira, H. G.

Os resultados aqui apresentados foram extraídos dos trabalhos de um dos grupos de pesquisa (GEO-
AMBIENTE) do projeto "Potenciais lmpactos Ambientais no Transporte Fluvial de Gás Natural e Petróleo
na Amazônia" -PIATAM, no qual foram realizados experimentos visando obter parâmetros que permitam
mitigar eventual impacto ambiental no transporte de petróleo, óleo diesel e gasolina no rio Solimões. Para
tanto foram selecionados locais com caracten'sticas ti'picas do ambiente de várzea existentes na região, no
limite das bacias do Amazonas e Solimões no trecho entre o Terminal Solimões em Coari e a llha do Baixio,
em lranduba -AM. A granulometria predominante dos sedimentos estudados é areia fina. A penetrabilidade
média de petróleo, ó1eo diesel e gasolina após  12 horas foram 6,1; 20,6 e 23,9 cm respectivamente.

Departamento de Geociências -DEGEO/ICE, Uriversidade Federal do Amaz;onas -UFAM.
Av. Gal. Rodrigo Octávio Jordão Ramos, 3000, Manaus -AM 69077-000
e-mail:  rosariacarmo@bol.com.br; jalecrim@L[fam.edu.br
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PROCESSO DE VOÇORACAMENTO A0 LONGO DO TRECHO DA LINHA VERDE -
ESTADO DA BAHIA

] Dante Severo Giudice-2Maria Lucia M. Machado, 2Andréia C.R. Leite Cabral

Este trabalho vem se desenvolvendo ao longo do trecho baiano, da denominada linha verde, que se
estende desde a localidade de Praia do Forte, munici'pio de Mata de São João, até a divisa com o estado de
Sergipe, no município de Jandai'ra, abrangendo cerca de 140 quilômetros.

Diferentemente de outras partes do Brasil aqui o processo não de desencadeou pela ocupação e explo-
ração desordenada, mas pela retirada da vegetação, e corte nos ramos para contenção de estrada, implicando
em obras de Engenharia, que utilizam o solo extremamente arenoso, facilmente desagradável, e muito sus-
cepti`vel à erosão hi'drica, facilitando o desmoronamento de voçorocas.

A Linha Verde foi  construí.da   no inicio dos anos noventa,  tendo  sido inaugurada em  1992.  Nesta

primeira fase, foram identificadas cerca de oito áreas com processo de voçorocamento. Como são áreas em
ini'cio de processo, selecionamos as duas em estágio mais avançado, para iniciar o processo de monitoramento.

Na literatura  tem surgido várias outras   formas de monitorar voçorocas, mas optamos pelo método
utilizado MARÇAL (1996). Assim foram feitas estacas de madeiras com 30 cm de altura e 3 cm de espessu-
ra. Cada estaca foi marcada com tinta de cor  viva, e enumeradas para facilitar a identificação no terreno,
bem como ajudar em sua rápida localização no campo. Desta forma, as estacas foram enterradas no solo, a
uma distâncià média de 15 metros da borda da voçoroca.

Estão previstas a execução de três medidas entre cada estaca e a borda da voçoroca, utilizando-se para
isso uma trena e uma bússola, sendo os dados plotados numa folha vegetal, com o objetivo de se poder fazer
novas medidas a cada três meses, tendo sido já efetuados dois.

Apesar de não estar conclui'da a pesquisa, este estudo mostra a existência de um avanço no processo,
muito provavelmente pelo aumento de escoamento superficial, devido as obras de engenharia que direcionamos
o fluxo da água,  pelo desmatamento, e pela falta de programa de contenção.

Preliminamente podemos concluir que se medidas não forem tomadas, parte da estrada pode ceder,
causando prejui'zos sócio-econômico, assim  como parte dela pode ser encoberta por deslizamentos.

] UCSAL;
2HIGESA Engenharia l.tda
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INFLUÊNCIA DA GEOLOGIA NA DETERMINAÇÃO DA VEGETAÇÃO E USO E OCUPAÇÃO
D0 SOLO, NA REGIÃO COMPREENDIDA ENTRE SIRIBINHA E COSTA AZUL, LITORAL

NORTE DO ESTADO DA BAHIA.

] Felipe Machado de ArcLújo, Ângela Brito ALlmeida, Sõl;vio Henrique Sa]tios Ribeiro,
2Antôiúo Marcos Scmtos Pereira, Flávio José Scunpaio.

A área de estudo está 1ocalizada no Litoral Norte do Estado da Bahia, compreendendo os distritos de
Costa Azul e Siribinha, munici'pios de Jandai'ra e Conde, respectivamente. Este trabalho teve como objetivo
a realização de estudos da geologia, vegetação e uso do solo, além da elaboração dos mapas geológico e de
vegetação  e  uso  do  solo,  na  escala  1:25.000.  Para  tanto,  foram  realizadas  pesquisas  bibliográficas;
fotointerpretação litológica e estrutural, trabalhos de campo na área de estudo e confecção do mapa no software
ARCVIEW 3 .2. Como a relação rocha-solo é fator determinante para fixação e desenvolvimento das diferentes
espécies vegetais, evidenciou-se então a inter-relação entre a geologia e a vegetação. Na área estudada, a
floranaturalécaracterizadaporapresentar:FlorestaOmbrófilaDensaAluvial,afixadaemsedimentosarenosos,
sujeita a inundações; Floresta Ombrófila Densa Submontana, situadas nos sedimentos do Grupo Barreiras e
dos Leques Aluviais; Restingas,1ocalizadas nos Terraços Marinhos e Dunas; Manguezais, nos sedimentos
lamosos das áreas  sujeitas a oscilações  da maré;  Pântanos, nos  sedimentos lamosos das  áreas inundadas;
Floresta de Galeria, nos vales incisos; e Mata Ciliar, raramente preservadas ao longo dos sedimentos arenosos
fluviais. 0 uso do solo é também condicionado pela geologia, haja visto as atividades agrícolas concentram-
se predominantemente nas unidades dos Leques Aluviais e Terraços Marinhos; a pecuária ser mais desenvolvida
nos Leques  Aluviais  e nos  Aluviões;  o  uso  das  áreas  de empréstimo  de cascalhos,  estar associados  aos
Leques Aluviais e aos sedimentos do Grupo Barreiras; e as áreas urbanas, que se concentram principalmente
nos Terraços Marinhos em função da proximidade com o mar. A partir do reconhecimento das principais
unidades geológicas e a foma como é controlada a distribuição dos sedimentos costeiros, é possi'vel nortear
uma exploração  mais  racional  dos  recursos naturais  disciplinar a ocupação  das  áreas urbanas  e rurais e
reduzir os riscos ambientais causados por obras de infraestrutura viária e urbana.

1 Estudaníe de Graduação em Geologia, Uriversidade Federal da Ba]úa.
2Msc. Geoquíiirica / Meio Ambiente. Departamento de Sedimentologia. Universidade Federal da Ba]ria.
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ATERROS SANITÁRIOS EM ÁREAS URBANAS: PROBLEMÁTICA GEOTÉCNICA E
GEOAMBIENTAL - 0 EXEMPLO DO ATERRO DO HENRIQUE JORGE 070RTALEZA/CE)

Fontenele, C.M.L.] ;  Bezerra, M.O.M.2;  Sabadia, J.A.B.3  & Vortisch, W.4

0 Aterro Sanitário do Henrique Jorge está localizado na zona oeste da cidade de Fortaleza, no bairro
homônimo, tendo sido liberada para urbanização na década de 80 devido à escassez de áreas para moradia
das populações mais carentes. 0 peri'odo de plena atividade deste aterro foi entre os anos de 1972 a 1978,
operando com um sistema de abertura de valas com 20 metros de largura, comprimento variando entre 100
e 300 metros e profundidade em tomo de 6 metros. 0 aterro foi construído as margens do rio Maranguapinho
(também conhecido como rio Siqueira), assentado sobre os sedimentos inconsolidados das aluviões recentes
onde há predominância da fração areia geralmente com alta permeabilidade e da Fomação Barreira, que
repousam sobre o embasamento cristalino meteorizado. 0 aqüífero fomado por estes sedimentos é do tipo
livre,  com nível  freático pouco profundo  que foi  atingido  (interceptado)  durante a construção  do  aterro
sanitário.  Esta situação implica em alto risco da migração descontrolada de efluentes  (chorume) para as
águas superficiais e subterrâneas da região.  A escolha deste local, de acordo com as diretrizes e normas
ambientais vigentes, é absolutamente inadequada. No mínimo seria necessária a construção de barreiras
artificiais de contenção de fluxo, uma vez que não há barreiras geológicas naturais para proteção das águas
subterrâneas.  Atualmente, a área está completamente urbanizada e apresenta diversos problemas, entre eles:
assentamento diferencial do aterro, devido à compactação diferencial e a perda de massa e volume quando
da decomposição da matéria orgânica, causando rachaduras que comprometem a estrutura de muitas as casas
ali construídas; contaminação das águas superficiais e subterrâneas devido à percolação de chorume; fomação
de gases, sobretudo de CH4 e C02 contribuindo ao efeito estufa e trazendo risco de explosões em prédios
fechados, p. ex. Bennett & Doyle,1997; pequenos abalos, causados por automóveis de maior peso, contribuem

para a  desestabilização  das residências  ali  edificadas;  entre outras.  0  órgão municipal responsável  pelo
recolhimento dos resi'duos em Fortaleza, não possui nenhum dado deste aterro em seu banco de registros, o

que reflete o total descaso com esta importante atividade sanitária. Esta situação contribui diretamente para
um maior gasto do erário público, visto que a "economia" que se faz com a disposição final inadequada e
ambientalmente inaceitável de resíduos sólidos urbanos (RSU) é fortemente onerado por maiores gasto no
setor de saúde pública. Portanto, o Aterro Sanitário do Henrique Jorge serve como laboratório de estudos
para  observação  dos  principais  problemas  decorrentes  da  urbanização  não  planejada  de  áreas  de
armazenamento de RSU, servindo de alerta para futuras ações quanto à recuperação dessas áreas.

] Departamento de Geología/Universidade Federal do Ceará; clecefoitienele@íg.com.br
2Deparfameitio de Geologia/Universidade Federal do Ceará; ozilea@ya]wo.com
3 Departameitio de Geología/Universídade Federal do Ceará;  sabadia@L{fc.br
4 Institut für GeowissenschcLf tewMontai"iriversitãÍ Leoben; walter.vortisch@ unileoben.ac.at
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GEOFÍSicA Ai\m3iENTAL NA GRANDE FORTALEZA: ExpERiÊNciAS COM A
UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS NÃO INVASIVAS ("FDEM" 31 E 34) EM ESTUDOS DE

POLUIÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS.

José Aitiorio Beltrão Sabadia]  e Al,bert Casas2

Os métodos geofísicos e, em particular, as técnicas eletromagnéticas indutivas são comumente utilizadas
em estudos ambientais envolvendo as águas subterrâneas, de forma dominante nos paises desenvolvidos,
onde a contaminação subterrânea é reconhecida como um sério e perigoso problema relacionado à saúde,
sendo gastos grandes somas em dinheiro. 0 presente trabalho representa uma síntese apreciativa da eficiência
e uso do método eletromagnético no domínio das freqüências - "FDEM" (condutivi'metros de terreno do tipo
EM-31 e 34), na região da grande Fortaleza (RMF), em um dos estados mais pobres da região Nordeste do
Brasil (Estado do Ceará), com o objetivo de difundir as aplicações e os resultados conseguidos com o uso
destas técnicas, como também divulgar os trabalhos, estudos e as contribuições realizadas nesta conflitante
região de mais de 3 milhões de habitantes.

] Departamento de Geologia, Universidade Federal do Ceará;  Fortaleza/CE;  sabadia@ wfc.bT
2 Departamento de Geoquírica., Petrología y Prospeccíón Geológica; Universídad de Barcelona; albertc@ geo.ub.es
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ESTUDO MORFOLÓGICO, EM CURTO PRAZO, DA PRAIA DO PAIVA À PRAIA DE
ENSEADA DOS CORAIS, MUNICÍPIO DO CABO DE SANT0 AGOSTINHO -PE.

José Diiriz Madruga Filho] , Valdir do Amaral Vaz Manso2, Núbia C. Guerra3

0 Estado de Pemambuco apresenta sérios problemas ambientais em sua zona costeira, resultantes da
ocupação muitas vezes realizada de foma desordenada. A resposta é o aparecimento de pontos de desequilibrio
ao longo de todo litoral, onde se observa uma erosão marinha progressiva.

A área de estudo pertence à Bacia Sedimentar Pemambuco (Lima Filho,1998), mais especificamente
na faixa costeira sul do Estado, no Município do Cabo de Santo Agostinho. Situa-se, geograficamente, entre
os paralelos -08°15'52"  e 08°21'61"  de latitude sul e meridianos -34°57'00"  e 34°52'00"  de longitude a
oeste Greenwich.

Embora as praias situadas na área em estudo façam parte da Região Metropolitana do Recife (RMF), as
mesmas ainda não são consideradas praias urbanas devido à baixa ocupação,  sendo caracterizadas como
praias  de  veraneios.  Dentro  desta ótica,  foram  realizados  nivelamentos  topográficos  para caracterizar a
morfologia do perfil praial e avaliar o comportamento destes em resposta à dinâmica das ondas. Este estudo
auxiliará no futuro, a minimizar problemas de construção em locais não apropriados que apresentem taxas de
erosão acentuada.

Os perfis foram identificados como: Pl  localizado no Estuário do Rio Jaboatão; P2, P3, P4, P5 e P6
localizados na Praia do Paiva; e, P7 na Praia de Enseada dos Corais. 0 perfil Pl foi realizado nos meses de
outubro/02, dezembro/02, fevereiro/03 e maio/03; os perfis P2, P3 e P7  foram realizados em fevereiro/03 e
maio/03; os perfis P4, P5 e P6 abrangeram os pen'odos de junho/97, março/98, agosto/02 e fevereiro/03. Os
dados dos meses de junho/97 e março/98 foram obtidos por Madruga Filho ( 1999) e utilizados para comparação
com os demais. A partir destes levantamentos, foram observadas as caracteri`sticas em detalhe, do gradiente
do perfil. De posse destes dados, foi possível deterininar os locais onde houve acréscimo ou déficit de sedimento
na praia, caracterizando, desta foma, o balanço sedimentar.

Os valores obtidos nos perfis para o pen'odo considerado, mostraram uma taxa de erosão média que
variou entre 1,02 m3/m e 76,4. m3/m, como também, os gráficos de regressão linear, apresentaram tendência
erosiva para todos os perfis, com exceção  apenas, para o perfil praial P2,  cujos resultados quantitativos,
mostrou uma taxa de deposição média de 33,82 m3/m demonstrando que neste local houve acréscimo da
praia. Em relação ao gráfico de regressão linear, notou-se que houve uma leve tendência à deposição, que
corrobora com os dados obtidos.

] Doutorando em Geociências,   U FPE, madruga_j@u_fpÍ2J2]:
2  I.aboratório de Geologia e Geofísica MarínJm (LGGM), DEMINAS/UFPE, vazmanso@u_f i)e.br
3  LGGM/UFPE -Pesquisadora, nschc[ves@ L[fpe.br
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BATIMETRIA E MORFOLOGIA DO ESTUÁRI0 DO RIO PISA SAL, GALINHOS-RN

Leão Xcwier da Costa Neto] ;  Alexa]úre Magno Rocha da Rocha] ;  Oldair Manoel de Lima Pena2 ;
Jul,iana Chaves Fontes Lima3 ; I.uis Antôni,o de All)uquerque l.opes3 ,. Maria Betània Bezerra Medeiros3 ;

Ângela Pardo Cabral3

0 rio Pisa Sal localiza-se no munici`pio de Galinhos, 1itoral norte do estado do Rio Grande do Norte,
desaguando no sistema estuarino-lagunar de Galinhos-Guamaré. 0 estuário do rio Pisa Sal apresenta uma
área de 13,8 km2. 0 sistema estuarino-1agunar de Galinhos-Guamaré é constantemente afetado pelas indústrias
salineira,  petrolífera e da carcinicultura.  Esse estudo  tem como  objetivo  fomecer dados  batímetricos  e
morfológicos do estuário, para auxiliar na gestão ambiental dessa região. Utilizou-se um ecobatímetro da
marca Furuno e foram levantados 73 km de perfis, em uma malha 50 x 50 m. 0 posicionamento foi realizado
pelo sistema DGPS, com base na estação de rádio farol do Cabo do Calcanhar (Touros-RN) e datum Córrego
Alegre. Para a redução da maré foi utilizada a tábua de maré da DHN (2003) para o porto de Macau-RN.

Foi elaborado o mapa batimétrico na escala 1 :7®000 e identificadas as seguintes feições morfológicas:
Canal principal. Apresenta uma extensão de 6,9 km, largura que varia de 5 a 225 m e profundidade de 0 a -4,5 m.
Apresenta configuração espacial homogênea, morfologia de fundo plana e gradiente de  1:250 a  1:300. 0

perfil transversal se apresenta regular em forma de "U", com flancos apresentando gradiente de 1:7 a 1 : 14.
Canais secundários. Ocorrem dois pequenos canais escavados atualmente no leito do Pisa Sal em frente às
desembocaduras dos canais de drenagens de uma fazenda de cultivo de camarão. Um desses canais apresenta
largura de 15 a 20 m, extensão aproximada de 250,0 m e profundidade máxima de -2,0 m. Depressões. São
feições alongadas, paralelas ao eixo do canal principal, que ocorrem nas desembocaduras das gamboas que
deságuam no rio Pisa Sal. Apresentam extensões de 180 a 250 m, largura de 25 a 65 m e profundidades de
-2,5 a -3,0 m. Bancos arenosos. Ocorrem na desembocadura do canal submerso com aproximadamente 8,0
m de raio;  na margem esquerda do rio Pisa Sal,  com extensão de 60  a 80 m,  largura entre  13  a 20 m e
profundidade do topo de -1,5 m; na foz do rio Pisa Sal ocorre uma "soleira" sedimentar, com topo entre as
profundidades de -1,0 e -2,0 m e base entre -3,0 e -4,5 m e flancos com gradiente de 1 :85 a 1 :200. Barras de
meandros. Corpos deposicionais que afloram durante a baixa-mar, gradiente de 1 :23 a 1 :70, extensão de 290
a 350 m,  largura de 40 a 60 m, constituídos por lamas arenosas.  Ocorrem nos meandros do rio Volta do
Sertão. Mcg¢ rz.ppJes. Fomas de fundo que ocorTem na foz do rio Pisa Sal e Volta do Sertão. Apresentam
caráter assimétrico, mostrando transporte no sentido das corTentes de vazante. Apresentam comprimento de
onda de 3 a 5 m e altura média de 0,30 m.

] Centro Federal de Educação Tecnológica do RN ~ CEFET/RN.
2Camarus Aquacultura do Nordeste l.tda.
3Tecnólogos em Meio Ambiente, Ceitiro Federal de Educação Tecnológica do RN -CEFET/RN.
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CORRENTES DE MARÉS NO ESTUÁRIO DO RIO PISA SAL, GALINHOS-RN: UMA
pRimiRA APRoxiMAÇÃo

] Leão Xcwier da Costa Neto] ; Alexcmdre Magno Rocha da Rocha] ;  Ol,dair Manoel de Lima Pena2 ; Jul,íana

Chawes Foníes Lima3 ; Luis Aitiônio de Albuquerque l.opes3 ; Maria Betânía Bezerra Medeiros3 ;
Ângela Pardo Cabra|3

0 estuário do rio Pisa Sal localiza-se no município de Galinhos, litoral norte do estado do Rio Grande
do Norte, desaguando no sistema estuarino-1agunar de Galinhos-Guamaré, com uma área de  13,8 km2. A
região é caracterizada por um regime de mesomaré, com fortes correntes de marés.

A  deteminação  das  velocidades  das  correntes  de marés  no  rio Pisa Sal  foi  realizada utilizando  a
técnica dos flutuadores e posterior comparação com estudos anteriores. Essa técnica apresenta dificuldade
de aplicação quando sob influência do vento. Foram utilizadas pequenas bolas de plástico com diâmetro de
aproximadamente 7 cm, de cor vemelha, onde 2/3 do seu volume intemo foram preenchidos com água,
provocando sua imersão parcial e diminuindo a superfi'cie de atrito com o vento. Os levantamentos foram
executados durante marés de sizígia e quadratura, entre 29.11.2002 e 19.01.2003 , com intervalos de observação
de 30 minutos. Na margem direita do rio Pisa Sal foi posicionado um conjunto de 4 balizas, dispostas numa
configuração retangular paralelamente ao eixo do canal, separadas por uma distância longitudinal de 10 m.
0 flutuador foi lançado no centro do canal utilizando um auxiliar em um caiaque.  0 tempo gasto para o
flutuador percorrer os  10 m foi  medido  com cronômetro.  Utilizando  a expressão  do  movimento  foram
calculadas as velocidades superficiais. Pesquisas experimentais mostram que a velocidade média dos rios,
em uma seção vertical, é 0,85 vez a velocidade da superfície. Multiplicando por 0,85 as velocidades encontradas
na  superfície  do  rio,  estimam-se  as  suas  velocidades  médias  no  momento  da  observação.  As  maiores
velocidades médias são observadas na maré vazante, com valores médios de 0,38 m/s e velocidade média
máxima de 0,53 m/s. As menores velocidades ocorrem durante as marés de enchente com valores médios
0,20 m/s e velocidade média mi'nima de 0,17 m/s. As velocidades no estofo de preamar e baixa-mar apresentam
valores médios na ordem de 0,12 m/s e 0,07 m/s, respectivamente, chegando a apresentar velocidade nula.
As velocidades máximas ocorrem aproximadamente 1 hora após a preamar e perduram por cerca de 1,5 a 2,0
horas.

0 quadro abaixo mostra os resultados das velocidades das correntes de marés nos estudos de Santos cf
czZ.  (2003), em Galinhos, utilizando um sensor P 3500 ADCP.

Rio Enchente Vazante

Galinhos 0,28 0,37

Tomaz 0,26 0,27

As velocidades apresentadas nesse artigo mostram valores dentro da variação apresentada por Santos
op cz.f. Portanto, a técnica dos flutuadores para deteminação das correntes de marés em ambiente estuarino,
quando de forma criteriosa, pode ser utilizada numa primeira aproximação.

] Ceitiro Federal de Educação Tecnológica do RN -CEFET/RN.
2Canmrus Aquacultura do Nordeste üda.
3Tecnólogos em Meio Ambieitie, Ceitiro Federal de Educação Tecnológica do RN -CEFET/RN.
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ESTUDO MUILTITEmoRAL DOS ASPECTOS GEOAMBIENTAls NA REGIÃo Do
COMPLEXO LAGUNAR ESTUARIN0 NÍSIA FLOHSTA-PAPEBA-GUARAÍRAS, BASEADO

NA INTERPRETAÇAO VISUAL DE PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO

LLiliane Caila da Nóbrega; Arnmndo Bezerra de AraújoJ'2; Am Pauletti Cruz RogérioJ'2 ;

Venerando Eustáqiiio Amaro3 ;  Heleiúce Vital:3

Este  trabalho  apresenta  um  estudo  multitemporal  desenvolvido  na região  do  Complexo  Lagunar
Estuarino Ni'sia Floresta-Papeba-Guaraíras e áreas em seu entomo, localizada no litoral sul oriental do Estado
do RN. A pesquisa foi realizada numa superfi'cie de  189 km2, tendo como latitudes 255708-269736mE e
longitudes 9311248-9324706mN, na escala de trabalho 1 :50.000. Com vistas a estabelecer um diagnóstico
ambiental sobre a região, o principal objetivo desse estudo foi identificar, caracterizar e quantificar as diversas
classes de uso e ocupação do solo, apontando as principais modificações ocorridas nestas durante o intervalo
de tempo entre 1994 e 2001. Para a execução destes objetivos, foi necessária a utilização de métodos eficazes
na  identificação  e  caracterização  multitemporal  das  diversas  unidades  de  paisagem,  utilizando-se  da
interpretação visual dos produtos de sensores remotos, tais como, as imagens dos saté1ites SPOT 4-IIRVIR
(de 06/08/1994) com resolução espacial de 20 m, e do Landsat 7-ETM+ (cena 214-064 de 04/08/2001), com
resoluções espaciais de 30 e 15 m. Inicialmente foram confeccionados os dois mapas de uso e ocupação do
solo (1994 e 2001) para a região do complexo, onde identificou-se 13 classes de uso e ocupação: Lagunas,
Cidade, Cai-cinicultura, Cultura Permanente, Manguezal, Vegetação Densa, de Porte lntermediário e Rala,
Praia, Dunas Móveis, Áreas Alagadiças e Solos Expostos. Posteriormente, foi elaborada uma tabela numérica
com os dados, em km2, das áreas de cada classe em cada data monitorada (1994 e 2001). Baseando-se na
aná1ise dos dois mapas de uso e ocupação do solo, bem como, nos dados da tabela numérica, pôde-se destacar

que a carcinicultura teve uma expansão de cerca de 2,28 km2. Essa atividade promoveu, no pen'odo estudado,
invasões consideráveis sobre as áreas de manguezais, de vegetação com porte intermediário, vegetação rala,
solos expostos (-0,09 km2), áreas alagadiças (-1,32 km2) e o espelho d'água das lagunas (-1,12 km2). Esse
fato, muitas vezes, caracteriza a foma indiscriminada que vem sendo instalados os tanques de criação de
camarão,  desrespeitando  a dinâmica costeira  e  a preservação  do  ecossistema  local.  A  degradação  dos
manguezais (-0,77 km2) pôde ser explicada, além da ocupação da carcinicultura, pela expansão das atividades
canavieiras, que apresentaram um aumento de aproximadamente 3,2 km2, nesses 7 anos, resultado da grande
importância na economia estadual desse tipo de atividade. 0 aumento das áreas com vegetação densa em
cerca de 1,12 km2 está intimamente relacionado ao atual quadro de preservação dos poucos mananciais ou
bolsões de Mata Atlântica existentes na área. A redução nos temas vegetação rala e de porte intemediário,
respectivamente, -1,42 km2 e -2,05 km2, representa o efeito causado pelo processo de urbanização, da expansão
canavieira e de atividades de carvoarias na região estudada. Esse fato está ligado diretamente aos intensos
desmatamentos observados nessa região. Vale ressaltar aqui, que as áreas compreendidas pelas cidades tiveram,
entre 1994 e 2001, um aumento superficial de 0,21 km2. Todas essas aná1ises apontaram para uma dinârica
intensa de ocupação das margens das lagunas e seus tributários, as modificações ocorridas representam a
ampla e descontrolada intervenção humana no ambiente entre os anos de 1994 e 2001.

J Curso de Geologia -Graduação/UFRN/GEOPRO
2Bolsista Agência Nacional do Petróleo/PRH-22
3Departaineitio de Geologia/PPGG/PRH 22-UFRN
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ESTUDO EVOLUTIVO E MUIJTITEI\ffoRAL DA LINHA DE COSTA NA REGIÃO DO
COMPLEXO LAGUNAR ESTUARINO NÍSIA FLOEESTA-PAPEBA-GUARAÍMS, ENTRE 0S

ANoS DE 197o E 2ool, uTILlzANDo TÉCNICAS DE GEopRoCESSAnmNTo

Liliane Carla da Nóbrega] ., Armando Bezerra de Araújo]'2 ; Ana Pauletti Cruz Rogério],2 ;
Venerando Eustáquio Amaro3 ; Helenice Vital3

A linha de costa encontra-se inserida num ambiente bastante dinâmico, composto por elementos e
fenômenos naturais como marés, ondas, ventos, entre outros. Na região do Complexo Lagunar Estuarino
Nísia Floresta-Papeba-Guaraíras, 1ocalizada no litoral  sul oriental do estado do RN,  considerou-se como
linha de costa, o limite correspondente à zona de praia e a laguna de Guaraíras, onde procurou-se verificar as
modificações  ocorridas nesses limites,  durante o intervalo  de tempo entre  1970 e 2001.  No trabalho em

questão,  foram utilizadas fotografias  aéreas dos  anos  de  1970/1988 e as imagens dos  saté1ites  SPOT 4~
IIRVIR ( 1994) e Landsa$ 7-ETM+ (2001), submetidas ao georreferenciamento e interpretação/vetorização
das linhas de costa em cada data.. Ao fim, foram analisados 4 intervalos de tempo (1970-1988,1988-1994 e
1994-2001), quantificando-se respectivamente as áreas onde ocorreram acresção e erosão nesses pen'odos.
Entre os anos de 1970 e 1988, constatou-se que praticamente não houve diferença entre os valores das áreas
com acresção (1,428 km2) e erosão (1,232 km2),  sendo explicado pelo fato da região, nesse pen'odo, não
encontrar-se ainda tão afetada pelas intervenções humanas.. Destacando-se aqui, as porções SW e NE da
laguna de Guarai'ras, que apresentaram intensa erosão e a NW com expressiva acresção. Entre 1988 e 1994,
a  região  estudada  apresentou  certo  desequilibrio  ambiental,  favorecendo  o  predomi'nio  de  processos
acrescionários, principalmente nas porções NE e sw da laguna de Guaraíras (1,996 km2), já no canal ligação
com mar e em sua porção SW predominou os processos erosionais. Para o pen'odo entre  1994 e 2001, a
região mostrou uma menor disparidade entre os valores das áreas com acresção e erosão, respectivamente,
0,947 km2 e 0,427 km2. As porções SE e NE da laguna, receberam uma maior deposição de material e no
canal de ligação com o mar predominou os processos erosionais. Levando em consideração todo o intervalo
monitorado, 1970 até 2001, a região do complexo lagunar estuarino, acumulou um total de áreas com acresção
em tomo de 2,477 km2 e de erosão 0,591 km2, representando o desequilibrio ambiental que vem enfrentando
essa região,  intensificado pela intervenção humana sobre esse ambiente.  Das  áreas com erosão, pode-se
destacar as duas margens do canal de ligação da laguna de Guaraíras com o mar e a sua porção sul, e para as
regiões com acresção, ressalta-se aquelas localizadas na entrada do canal de Surubajá, e as porções SE e SW
da mesma. Apesar de existirem linhas de Z7cczc7zrocks ao longo de toda a orla, fazendo a proteção natural das
zonas de praia, notou-se que também essa zona apresentou modificações durante os intervalos. Entre os anos
de 1970 e 1988, na condição de equilil)rio, manteve compatíveis as áreas com acresção e erosão. No intervalo
de 1988 a 1994, essa realidade variou um pouco, havendo o predomi'nio das áreas com acresção. No pen'odo
entre 1994 e 2001, destacaram-se as áreas com erosão e entre 1970 e 2001 foi ni'tida a predominância de áreas
com acresção, principalmente no segmento mais a norte da área.

J Curso de Geología -Graduação/UFRN/GEOPRO
2Bolsista Agência Nacional do Petról,eo/PRH-22
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A GEOLOGIA E 0 pLANo DE DESENvoLvimNTo SuSTENTÁvEL EM ASSENTAnmNT0
NO BAIXO SUL BAIAN0

María José Mariiúw do Rego*

A realização de planos de desenvolvimento sustentável, gerenciados pelo INCRA, em assentamentos
de várias áreas do estado da Bahia, pemitiu a uma equipe de pesquisadores efetuar trabalhos sobre solos que
tiveram suas gêneses propiciadas por diferentes tipos de rochas. Interesse particular foi despertado, quando
da realização dos trabalhos, por um assentamento rural denominado Conjunto Bom Gosto, com 431,30 ha,
localizado no munici'pio de Ilhéus.

Os materiais de origem dos solos mapeados na área de estudo tiveram sua gênese a partir de rochas
relacionadas a uma pequena bacia sedimentar de idade cretácea com litologia de folhelhos, arenitos finos e
conglomerados da Fomação Urucutuca além de sedimentos detn'ticos correlacionados ao tércio-quatemário.
0 clima é definido como do tipo Af, segundo classificação de Kõppen, e a vegetação é representada pela
Floresta Ombrófila Densa. Do ponto de vista da geomorfologia a área integra a Unidade Geomorfológica
denominada Tabuleiros Pré-Litorâneos. Os terrenos os quais compõem o assentamento tem o seu modelado
comandado pela litologia o que ocasiona diferentes paisagens em uma área relativamente pequena. Assim,
as áreas originadas dos folhelhos apresentam relevo da classe suave ondulado. Aquelas sob o domínio dos
arenitos expõem relevos das classes ondulado e forte ondulado, havendo em alguns casos exposições de
couraças laten'ticas. A cobertura detn'tica apresenta relevo plano (topos de elevações) e ondulado (áreas de
contato com outras rochas). 0 mapeamento pedológico da área mostra a dominância de solos das classes dos
Latossolos Amarelos, Argissolos Amarelos, Luvissolos Crômicos, e Neossolos Quatzarênicos. Gleissolos
Háplicos e Neossolos Flúvicos ocorrem próximos aos eixos de drenagem, porém ocupando pequena área do
assentamento. Nota-se uma perfeita correlação entre os solos e as principais litologias encontradas como
demonstrado a seguir:

Latossolos Amarelos e Argissolos Amarelos -Cobertura detn'tica tércio-quatemária;
Luvissolos Crômicos -Folhelhos da Fomação Urucutuca;
Neossolos Quartzarênicos - Arenitos da Fomação Urucutuca.
No plano  de  desenvolvimento  sustentável  elaborado  para o  assentamento  as  áreas  de Latossolos

Amarelos e parte dos Argissolos Amarelos foram destinadas aos lotes individuais dos assentados que deverão
ser utilizados sobretudo com cultivos de subsistência. As pastagen.s foram localizadas em áreas de Argissolos
Amarelos com relevo ondulado. As áreas de Luvissolos Crômicos foram destinadas ao cultivo comunitário
do cacau pois a textura argilosa dos solos permite uma maior fixação de água como requerido pela planta. Os
Neossolos Quartzarênicos, de fácil degradação e já recobertos por floresta, vão abrigar a área de reserva
legal que posteriormente poderá ser explorada pelos assentados com o turismo ecológico rural, tendo em
vista a grande beleza cênica do local.

0 conhecimento da geologia foi fundamental para entendimento da distribuição dos solos,  organização
das atividades de produção visando o desenvolvimento sustentável e planejamento racional de ocupação do
espaço geográfico na área do assentamento estudado.

*Departamento de Geoquímicci/Institwto de Geociências/U FBA maze @ u_fba.br
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AVALIAÇÃO GEOAMBIENTAL DA SEDE MUNICIPAL DE SAÚDE-BAHIA.

Rangerangel T;eixeira Costa Carvalho] ; Anionio Marcos Santos Pereira2 Flcwio José Sampcdo2 ,
Isadora Mello de Pai:va Reis]  ;  Kali:na Al:ves Dias3 ; Luis Fernando Costa Ccwal,cante de Souza] ;

Pedro Pereira Fonseca3 ; T:aticwLa Caribé de Oliveira] .

A área em estudo compreende a sede urbana do município de Saúde, 1ocalizando-se na região centro
oriental do estado da Bahia, a aproximadamente 400 km da cidade de Salvador e a 44 km a norte da cidade
de Jacobina. Este trabalho teve como objetivo o zoneamento ambiental para a individualização de espaços
geográficos com caracten'sticas físicas ambientais comportamento similares que servissem a elaboração de
diretrizes de planejamento urbano-ambiental, tendo como base os seguintes aspectos: a caracterização geral
da área, nos aspectos fi'sicos e sócio-econômicos; a identificação dos problemas ambientais da área urbana;
a identificação e avaliação dos impactos  ambientais atuais e a proposição de mediadas mitigadoras para
eliminação ou redução desses impactos. Foram utilizados fotografias aéreas, cartas topográficas, ferramenta
de computação gráfica e um sistema de infomações geográficas -SIG. A área em questão foi compartimentada
em quatro unidades geoambientais, diferenciadas quanto ao relevo, litologia, cobertura vegetal e tipos de
solos sendo elas:  as unidades coluvionar leste constitui'da por sedimentos inconsolidados de composição
areno-argilosas-cascalhosas, relevo suavemente ondulado com vertentes de inclinação de 15° a 40° e vegetação
de transição entre caatinga e sen.ado com alto grau de antropização; unidade  coluvionar oeste constituída de
sedimentos inconsolidados   argilosos e fragmentos de quartzitos, relevo levemente ondulado a ondulado
comdeclividademoderadaevegetaçãodotipoflorestaombrófiladensamontanatambémbastanteantropizada;
unidade das rochas xistosas é caracterizado por possuir um substrato de rochas do tipo xisto/filito, relevo
ondulado com morros e colinas e a vegetação do tipo transicional entre floresta ombrófila densa montana e
caatinga; unidade das  plani'cies alivionares sustentadas por sedimentos aluvionares constitui'dos de cascalho

areia e argila,  relevo plano e associado aos vales, e a vegetação composta quase sempre por gramíneas e
arbustoscomresquíciosdemataciliar.Estaavaliaçãoresultounaelaboraçãodeumrelatóriotécnicojuntamente
com uma mapa geoambiental na escala de  1:5.000, sendo identificados ainda as áreas de conflitos e risco
ambiental em cada zona individualizada em função da intensa ocupação antrópica. A partir dos resultados
obtidos pode-se concluir que o meio ambiente no âmbito sede municipal apresenta-se, de modo geral, afetado
vulnerável as atividades antrópicas, em função das próprias caracten'sticas geoambientais da área, e ausência
de educação e fiscalização ambiental.

] Estudante da graduação em geologia da Universidade Federal dn Bahia e bolsista do convênio ANP/UFBa.
2 Professor Universidade Federal da Bahia
3 Estudante da graduação em geologia.
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0 USO DO SIG NA GESTÃO TERRITORIAL D0 MUNICÍPIO DE
SERRA NEGRA DO NORTE (RN)

Reinaldo A. Petta e José de Arimaíéria da Cunha
Depto de Geologia UFRN -Programa de Pós-Graduação em Geociências

Ca,mpus Uni:versitário -Na,ial/RN CEP : 59072-970

petta@ geologia.ufrn.br  -(084) 215-3807

RESUMO: Este artigo reporta os métodos de aná1ise e modelagem de um sistema de geo-infomação,
utilizando-se técnicas de geoprocessamento em nível sub-regional, aplicado à pesquisa e avaliação de processos
de uso, ocupação e monitoramento de áreas rurais degradadas com possi'veis degeneração para processos de
desertificação na região do Município de Serra Negra do Norte (RN). A perspectiva é se explorar as interações
dos fenômenos naturais com modelos de simulação, que possam periritir a abstração de indicadores potenciais
de modelamento para detectar e gerenciar os fatores de risco na erodibilidade de solos em confronto com
declividade, pemeabilidade do solo, e unidades geotécnicas. Aplicou-se a tecnologia de orientação a objetos
ao desenvolvimento do sistema de geo-informação, os resultados foram traduzidos na análise de um inodelo
lógico relacional que possibilita oferecer uma estrutura de consulta simples e eficaz. 0 protótipo do aplicativo

proporciona a simulação  de cenários considerando  as  hipóteses  do usuário em relação ao balanço entre
modelos de erosão de solos e sistema de previsão de desenvolvimento de áreas degradadas e em processo de
desertificação.  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 interações  dos
modelos.  No  desenvolvimento  deste  trabalho  foram  gerados  Mapas  Hipsométricos,  PedolÓgicos,  de
Declividade, Hidrográficos, de Zonas de Variação de Pemeabilidade e de Vegetação, e Mapas Geológicos.
A partir do cruzamento destes mapas gerou-se o Modelo Digital do Terreno e o Mapa de Classes para Uso e
Ocupação dos Solo e o Mapa de Erodibilidade. Este último apresentando as classes referentes ao seu maior
ou menor grau de restrições à ocupação, detemiinando-se as áreas com fatores de risco, e sugerindo as áreas
de preservação, com a finalidade de se facilitar a tomada de decisão quanto às altemativas para a gestão
integrada ao planejamento do município.

178 GEOLOGIA APLICADA, ECONÔMICA, GEOFÍSICA E HIDROGEOLOG-IA



DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DOS NITRATOS EM DIFERENTES NÍVEIS DA ZONA
SATURADA - NATAL - RN

Roberto Pereíra] ;  Milton Bezerra do Vale2 &  Douglígnilson de Morais Ferreíra 3

A partir dos trabalhos do IPT ( 1982) e Melo ( 1995), os estudos sobre os nitratos avançaram bastante na
cidade de Natal, capital do RN. Sabe-se atualmente que em alguns bairros os níveis toleráveis de 45 mg/L

pela organização mundial de Saúde já foram superados em muito, atingindo mais de 100 mg/L.
Com relação ao funcionamento hidrodinâmico do aqüi'fero e os problemas de contaminação, existe

hoje uma controvérsia. Enquanto uma coirente defende a existência de um aqüífero livre principal denominado
de "dunas-barreiras", sendo que apenas localizadamente se verifica um sistema secundário semi-confinado,
a outra acredita em uma compartimentação ampla do tipo semi-confinada. Em ambos os casos a contaminação
resulta da biodegradação dos excrementos humanos, todavia no segundo modelo acredita-se que a propagação
da contaminação ao aqüífero inferior se faz, principalmente, através  de poços mal construi'dos. De qualquer
maneira, pouco ou nada se discute a respeito do contaminante em diferentes níveis da zona saturada.

Este trabalho mostra, ainda de forma preliminar, diferenças hidroquímicas obtidas do monitoramento
de dois poços (um raso com 40 m aproximadamente e outro profundo com 80 m, mas distante apenas um do
outro cerca de 50 m ) no bairro de Lagoa Nova (região  adensada),  no pen'odo de 23/04/02 até 4/04/03.
Enquanto o poço raso apresentou um mi'nimo de 17,15 mgflL  e um máximo de 27 mgflL, o poço profundo
variou de 32,82 mg/L a 37,14 mg/L. Em ambas situações os valores mi'nimos ocorremjustamente no pico de
elevação do nível d'água do poço profundo, representando fenômenos de diluição (ressalta-se que não foi

possível monitorar o nível d'água do poço mais raso). Por outro lado, o que ainda precisa ser investigado é o
fato da condutividade elétrica ter um comportamento diferente nos dois poços. Enquanto o mais raso mostrou
um aumento da mesma com seu pico coincidindo com o pico da infiltração eficaz, refletindo o aporte de
mais sais (diferentes dos i'ons nitrato), a condutividade elétrica diminuiu no aqüífero inferior. No primeiro
caso a condutividade elétrica comporta-se como uma curva côncava para baixo, já no segundo (poço profundo)
verifica-se uma curva contrária, ou seja, côncava para cima.

Por fim, para aprofundar os estudos serão necessários monitorar um número maior de poços em diferentes
níveis e verificar se a diminuição dos terores de nitratos no aqüi'fero superior deve-se ao sistema de esgotamento
sanitário  implantado  neste  setor,  a partir de  1998,  ou  à  situações  particulareso  Serão  necessárias,  ainda,
análises físico-qui'micas completas.

]  CEFET-RN,   Fone (0)cJc84) 215.2636, Fax (OxJcl84) 221.4005, E-mail:  rpereíra-roma@cefetrn.br, Natal -RN.
2 CEFET-RN,   Fone (Oxx84) 215.2636, Fax (Oxxl84) 221.4005, E-mail,:  nrilto"ale@cefetrn.br, Natal -RN.
3  CEFET-RN,   Fone (Oxx84) 215.2636, Fax (Oxxl84) 221.4005, Natal -RN.
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CONTRIBUIÇÃO FLUVIAL DO RIO PIU M E DA HIDRODINÂMICA MARINIIA NA
DEFINIÇÃO DA BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DE PIRANGI , MUNCÍPIOS DE NÍSIA

FLOEESTA E PARNAMIRIM/RN

(*)Ronal,do F. DINIZ; ALndré L.C. ARAÚJO; Andréa L. da FONSECA; Leão X. da COSTA NETO;

I;uiz E. L. de MELO & Mi,l,ton 8. do VAI.E

0 Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET-RN) e a Fundação de
Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Estado do Rio Grande do Norte (FUNCERN),
financiados  pelo  lnstituto  de Desenvolvimento  Econômico  e Meio  Ambiente  do  Rio  Grande  do Norte
(IDEMA),  realizam o  estudo  de balneabilidade  das  águas  das praias  dos  municípios  de Nísia Floresta,
Pamamirim, Natal e Extremoz/RN, cujo objetivo principal é a identificação das condições de balneabilidade
das praias destes municípios, classificando-as em própria e imprópria para o banho, confome especificado
nas Resoluções 020 e 274/CONAMA. Neste estudo, as condições de balneabilidade das praias foram avaliadas
através de aná1ises de colifomes fecais, em amostras de água coletadas semanalmente, nas praias e principais
rios,  no  pen'odo  de janeiro  de  2001  a julho  de  2003.  Os  resultados  obtidos  durante o pen`odo  estudado
mostraram que, dentre todas as praias pesquisadas, as praias de Pirangi (Norte e Sul) se destacaram como
aquelas que apresentaram, mais freqüentemente, os maiores percentuais de colifomes fecais presentes na
água, sobressaindo-se ainda mais aquelas praias situadas muito próximas à foz do rio Pium. Uma comparação
dos teores de colifomes fecais verificados na água do rio Pium com aqueles encontrados nas amostras de
água das praias marinhas situadas próximas à sua foz revelou influência determinante deste rio nas condições
de balneabilidade das praias estudadas. Também foram constatadas significativas variações das condições de
balneabilidade destas praias em função das mudanças nas condições hidrodinâmicas locais. Condições de
marés mais altas, por exemplo, significam, na maioria das vezes, uma maior diluição da pluma poluente,
tomando  as  praias  relativamente  mais  limpas  e,  muitas  vezes,  próprias  para  o  banho;  variações  nas
caracteri'sticas das ondas podem resultar em modificações na direção e sentido das correntes costeiras e, por
este motivo, provocando alterações significativas nas condições de balneabilidade.

(*)Grupo de Estudos Costei,ros/Gerência de Recursos Naíurais/CEFET-RN
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A IMpoRTÂNCIA DA AULA DE cAnff o DE cARTOGRAFIA, GEOLOGIA GERAL E
BIOLOGIA NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DO CURSO SUPERIOR EM

nffllo AMBIENTE DÓ CEFET-RN

I Narla Saíhl,er Musse de Oliveira
2 Leão Xavier da Costa Neto

3Wy||ys Farkatt

No  segundo pen'odo do curso superior de Tecnólogo em Meio Ambiente (3° Grau), oferecido pelo
CEFET-RN, são ofertadas as disciplinas de Cartografia Ambiental, Geologia Geral e Biologia, entre outras.
Durante o semestre, a parte teórica destas disciplinas é abordada em profundidade e, em alguns casos, são
efetuadas aulas práticas do uso do GPS, construção e leitura de mapas, interpretação de fotografias aéreas,
identificação de minerais e rochas, entre outras. Ao final desta etapa é realizada uma aula de campo pelo
interior do Estado do Rio Grande do Norte, com duração de três dias e periodicidade semestral. Nessa aula
são abordadas, de forma interdisciplinar, os conteúdos dessas três disciplinas, contextualizando os aspectos
ambientais de várias atividades antrópicas no estado. A disciplina de Geologia Geral constitui o embasamento

para essa aula prática de campo, onde os alunos devem reconhecer os diferentes tipos de minerais, rochas,
ambientes de fomação, mineralizações, posicionamento litoestratigráfico, fenômenos endógenos e exógenos
e, suas relações com as transfomações ocorridas no meio natural. A Cartografia Ambiental serve de base
para a localização espacial dos pontos visitados e análise contextualizada dos diferentes aspectos ambientais.
Associado intimamente com a geologia, os aspectos biológicos são abordados, principalmente, relac.ionando
os diferentes ecossistemas aos tipos de rochas. Ocorre ainda, visita técnica a locais de grande importância
ambiental, tais como: as cerâmicas, que usam a lenha como combustível de queima; as salinas, que ocupam
locais de mangues; os campos de exploração de petróleo e gás natural, com derramamentos de óleo e altera-
ção da paisagem; as minerações de scheelita e ouro, com geração de resi'duos; as barragens, com inundação
de grandes áreas; os empreendimentos agn'colas, com uso de agrotóxicos e grande consumo de água; dentre
Outros.

Os  aspectos  e impactos  ambientais  devem,  prioritariamente,  ser estudados  em campo,  com visitas
locais, coleta de dados  e discussões  ambientais. Não  se pode pensar em fomar um profissional da área
ambiental limitado à sala de aula. Quanto maior for a interação deste profissional com a atividade de campo,
melhor será sua capacidade de identificar problemas e sugerir medidas de gestão ao meio ambiente. Portanto,
a realização dessa aula de campo, de foma interdisciplinar, é imprescindível para a fomação de um profis-
sional articulado com o mundo real, onde estão as principais temáticas ambientais.

]  CEFET-RN -Geóloga, professora de Cartografia Aml)ieitial
]  CEFET-RN -  Geólogo, professor de Geologia Geral
]  CEFET-RN -Biólogo, professor de biologia
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0pERFiLsÓCio-ECoNÔMcoDoTÉcNicoEMGEOLOGiAEn"RAÇÃoNOCEFET-RN

Narla Saihl,er Musse de Oliveira]
Jomar de Freitas2

Palavras-chave -Mineração, Curso Técnico, Grade curricular, Perfil sócio-econômico.

0CentroFederaldeEducaçãoTecnológicadoRioGrandedoNorte-CEFET-RN,formaprofissionais
em ni'vel técnico na Area de Mineração há mais de duas décadas. Os egressos destes cursos estão trabalhando
em todas as unidades da federação (inclusive no exterior, para empresas brasileiras) e em praticamente todas
as empresas ligadas ao setor mineral brasileiro. Nessa época, o aluno fazia o curso técnico concomitante com
o 2° grau. A concomitância permitia ao aluno um amadurecimento de sua vocação e possibilidade de uma
maior vivência na área de mineração e geologia, uma vez que o tempo de conclusão do 2° grau e do técnico
era de no mi'nimo, três anos.

A partir do ini'cio do ano de 2001, o CEFET-RN passou a oferecer o Curso Técnico de Geologia e
Mineração para alunos com o 2° grau completo, tomando como base as Diretrizes Curriculares Nacionais
para Educação Profissional de Ni'vel Técnico na área de Mineração. Nessa nova fase, a cargá horária do
curso é de 1.500 horas (uma mil e quinhentas horas), divididas em quatro módulos: Básico: 400 h; Pesquisa:
300 h; Lavra: 250h e Tratamento: 250 h, sendo obrigatório um estágio curricular de, no mínimo, 300 horas/
aula, que pode ser realizado durante o curso e não necessariamente ao final. Excetuando-se o estágio o aluno
temina o curso em um ano e meio.

Os dados obtidos para este trabalho são fruto de um questionário de investigação que é aplicado no
início do curso, no qual os alunos respondem a questões simples que dão um diagnóstico do perfil sócio-
econômico deles. Grande parte dos alunos que ingressam no curso de mineração moram na capital (76%),
estão desempregados (88%), têm pais empregados (80%), são solteiros (90%), oriundos de escolas particulares
(45%).  Outro dado importante, e pieocupante, é que muitos dos alunos que ingressam no curso estão na
verdade esperando uma oportunidade de ingressarem na universidade (97%), o que ocasiona uma evasão
muito alta, cerca de 33%, (somente no primeiro módulo do curso -Módulo Básico).

Estes dados levam a uma reflexão importante: o perfil de entrada dos alunos no curso de mineração
deve mudar. 0 projeto inicial deste novo curso é atender a população desempregada, de baixa renda, oriundo
da escola pública, ou ainda trabalhadores que precisem de uma requalificação como foma de melhorar seu
nível de vida, ou seja, a grande maioria dos brasileiros. Esta clientela não tem sido atendida devido a diferentes
motivos e este fato tem feito a equipe repensar as fomas de acesso aos cursos e estratégias de conter a evasão
e seduzir o aluno a terminar o curso e seguir a profissão de técnico.

J  Geóloga - Professora de Mineralogia e Coorderindora dD Módulo Básico do CuTso de Mineração - CEFET-RN.
2 Geólogo -Professor de Geologia Geral -CEFET-RN.

184 EDUCAçÃO E ENSINO DE GEOCIÊNCIAS



REALIZAÇAO

PATROCÍNIO

PETFIOBF\AS

I®OVERNOFEDERAL

MMEÍSMM

V
W®E®ffamlim

Foh+~LE.L~

qt/_lL.'_À
**en+ - L,ut
8    E!   Â   Si   0   0]

CT-Mineral

C-TBRASIL
Ministério da Ciência e Tecnologia

CIMENTC]    -

Cimentos              POTY

DNPM

El

APOIO

Aannp
Nacional do
Petróleo

lNOCs"AS
HÜ(lEÀRES

m   sRAsll

ETiRH

E FINEP
FINANCIADORA  DE  ESTUDOS  E  PROJETOS
MINISTÉRIO   DA   ClÊNCIA   E  TECNOLOGIA

:g:FEm
ABI
Associação
Brasileira da

£iMÃ£ftAN S

FIEC----§Esl

SEriàj__I_EE_

GEOCONSULT
CONSULTORIA,  GEOLOGIA E  MEIO AMBIENTE  LTDA,

www.geoconsult-br.com

0CP1=M
Sewiço  Geológico  do  Bi`asil

SEB-RAE
CE

É-r#¥;âÍ-á'-,=

GEOSOL             ®RAN®3

SECRETARIA EXECUTIVA

Banco do
Nordeste

Ó
IMARF

AGÊNCIA OFICIAL


	PARTE_1_1784436_20171206-094638
	PARTE_2_1784436_20171206-094638



